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P O D E R   J U D I C I Á R I O :

SISTEMA VIÁRIO

Retomada a obra de
recuperação da Avenida

Paranapanema

Obras prosseguem na Avenida Paranapanema

Página 13.

Um telefonema do Go-
vernador do Estado de São
Paulo confirmou o início
das obras de recuperação
do Horto Florestal de Ava-
ré, para as primeiras sema-
nas do mês de novembro.

Após a conclusão do pro-
cedimento licitatório que cul-

Construção do Novo Fórum
em ritmo acelerado

Caminham em ritmo ace-
lerado as obras do novo pré-
dio do Fórum de Avaré, pela
Imprej Engenharia Ltda. O
valor do projeto é de R$
10.430.146,45 e será constru-
ído em sistema de módulos e
o primeiro bloco a ser edifica-
do será o salão do júri, que
será em concreto armado. O
restante do prédio será em sis-
tema pré-fabricado, o que agi-
liza o tempo da obra, que con-
tará com 3 andares, contan-
do com o térreo. A obra terá
estrutura moderna com sis-
tema digital e abrigará todos
os órgãos da Justiça, Minis-
tério Público e OAB.

Obras do “Horto Florestal”
começarão em novembro

minou na contratação de
empresa de engenharia espe-
cializada na recuperação de
barragens e lagos, o Gover-
no do Estado emitiu ordem
de serviço para o início dos
trabalhos. A empresa respon-
sável pela obra tão esperada
pelos avareenses e cobrada

veementemente pelo Gover-
no Municipal, começará suas
atividades com uma equipe
de operadores e maquinári-
os aparelhados para devol-
ver à cidade seu mais conhe-
cido cartão postal.

O prazo para execução
da obra é de seis meses e a

empresa venceu o certame
por um valor inferior ao
estimado pelo Estado. O
lago será ampliado para
baixo e para os lados e a
barragem aumentada em
três vezes, suportando chu-
vas mais fortes e garantin-
do o lazer dos avareenses.

AOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS
A Prefeitura de Avaré informa a todos

seus funcionários que o ponto facultativo em
função do dia do Servidor Público Municipal
comemorado em 28 de Outubro, foi trans-
ferido para o 31 de Outubro.

AÇÃO SOCIAL

Prefeitura no Bairro
será na Vila Operária

O Projeto de Ação So-
cial Prefeitura no Bairro
será realizado no próximo
dia 29, na Vila Operária,
evento que conta com ex-
pedição de RG e outros
documentos, esportes e

eventos culturais, orienta-
ções jurídicas, serviços de
saúde, informações sobre
contas de água e luz, das
9h00 às 17h00, na EMEB
“Orlando Cortez”, na Rua
Francisco Medaglia, nº 32.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 094/11 – PROCESSO Nº. 423/11

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS I e CRAS II.
Data de Encerramento: 07 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 14 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/11 – PROCESSO Nº. 424/11
Objeto: Aquisição de materiais para o CRAS I e CRAS II.
Data de Encerramento: 07 de novembro de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 096/11 – PROCESSO Nº. 425/11
Objeto: Aquisição de ficha do Leite e ficha do Programa do Leite.
Data de Encerramento: 08 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 097/11 – PROCESSO Nº. 432/11
Objeto: Elaboração de Projeto de Encerramento e Recuperação do
Antigo “Lixão”.
Data de Encerramento: 09 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/11 – PROCESSO Nº. 433/11
Objeto: Aquisição de 01 veículo utilitário de 09 lugares, na modalida-
de frotista, para o Ambulatório DST/AIDS.
Data de Encerramento: 10 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 18 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 099/11 – PROCESSO Nº. 434/11
Objeto: Material e mão de obra para instalação da rede de informática
e telefonia para a Central de Regulação do SAMU.
Data de Encerramento: 11 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/11 – PROCESSO Nº. 436/11
Objeto: Aquisição de 5.000 placas patrimoniais. (47003 a 52003).
Data de Encerramento: 17 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/11 – PROCESSO Nº. 437/11
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva das viaturas do SAMU.
Data de Encerramento: 18 de novembro de 2011, das 9:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 18 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/11 – PROCESSO Nº. 422/11
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para o SAMU.
Recebimento das Propostas: 03 de novembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 03 de novembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 03 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 13 de outubro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/11 – PROCESSO Nº. 427/11
Objeto: Aquisição de sondas para atender mandado de segurança.
Recebimento das Propostas: 07 de novembro de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de  novembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 114/11 – PROCESSO Nº. 428/11
Objeto: Aquisição de leites para a Secretaria Municipal da Saúde.
Recebimento das Propostas: 07 de novembro de 2011, das 09:00
às 15:30 horas.
Abertura das Propostas: 07 de  novembro de 2011, das 15:35 às
15:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 07 de novembro de 2011, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 18 de outubro de 2011 – Crislaine
Aparecida Santos – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/11 – PROCESSO Nº. 435/11
Objeto: Ampliação da sala de esterilização do SAMU.
Data de Encerramento: 16 de novembro de 2011, às 13:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 16 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 21 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/11
 PROCESSO Nº. 359/11

Objeto: Aquisição de adubos e calcários para a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2011, das 9:00 às
15:30 horas
Abertura das Propostas: 04 de novembro de 2011, das 15:35 às
15:50 horas
Data de abertura da sessão: 04 de novembro  de 2011, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 13 de outubro de 2011 –  Crislaine Aparecida San-
tos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/11 –
PROCESSO Nº. 379/11

Objeto: Aquisição de eucalipto, arame farpado e grampo cerca para
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 04 de novembro de 2011, das 9:00 às
13:30 horas
Abertura das Propostas: 04 de novembro de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 04 de novembro  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 13 de outubro de 2011 –  Crislaine Aparecida San-
tos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/11 –
PROCESSO Nº. 397/11

Objeto: Contratação de serviço de mão de obra para pintura de sina-
lização viária horizontal.
Data de Encerramento: 16 de novembro de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 16 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 19 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 089/11 –
PROCESSO Nº. 409/11

Objeto: Aquisição, com instalação de ar condicionado para a Central
de Regulação do SAMU.
Data de Encerramento: 21 de novembro de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 21 de novembro de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 20 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Pregoeira.

Repetição da TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/11 –
PROCESSO Nº. 280/11

Objeto: Reforma, adequação e ampliação da EMEB “Profª Maria
Thereza de Oliveira Picalho”.
Data de Encerramento: 11 de novembro de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 19 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

Repetição da TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/11 –
 PROCESSO Nº. 324/11

Objeto: Construção de sanitários na EMEB “Prof. Clarindo Macedo”.
Data de Encerramento: 10 de novembro de 2011, das 13:30 às 14:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de novembro de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 19 de outubro de 2011 – Érica Marin Henrique –
Presidente da CPJL.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 079/11 – Processo nº. 381/11, objetivando a locação de 80 horas
de trator esteira para terraplanagem no Parque Ecológico Terezinha
Teixeira de Freitas, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 14/10/11 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 017/11 – Processo nº. 408/11

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa RICCI
MÁQUINAS LTDA, com valor total de R$ 27.328,76 (vinte e
sete mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e seis
centavos), objetivando a aquisição de peças e serviço de revi-
são em retroescavadeira New Holland, com fulcro no artigo 25
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 30 de setembro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/10 - PROCESSO 476/10, fica supri-
mido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa JS MAR-
QUES RIBEIRO EPP, no valor total de R$ 1.695,90 (hum
mil,seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), o
que corresponde aproximadamente a 0,76% (zero vírgula setenta e
seis  por cento), do total do contrato, o que objetiva a aquisição de
materiais de construção para CDHU do Avaré G - Assinatura do Ter-
mo de Supressão: 15/06/11.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/11 - PROCESSO 120/11, fica su-
primido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa TURBO
AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, no valor total de R$
1.100,00 (hum mil e cem reais), o que corresponde aproximada-
mente a 9,77% (nove  vírgula setenta e sete   por cento), do
total do contrato, o que objetiva a aquisição de pneus para a Se-
cretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário. -  Assinatura
do Termo de Supressão: 13/10/11.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 085/09 – Processo nº. 614/09,  que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CARBONERO E CUSTÓDIO LTDA, objetivando a locação de 04 ca-
minhões coletores/compactadores, com prorrogação até 12 de no-
vembro de 2011. O valor desta prorrogação de contrato é de R$
65.966,66 (sessenta e cinco mil,novecentos e sessenta e seis
reais e sessenta e seis centavos). – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.
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Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 037/10 – Processo nº. 275/10, Contrato (267/10), que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CLEUSA
MARIA FERREIRA MERCEARIA - ME, objetivando a aquisição de
hortifrutis para a Merenda Escolar, com prorrogação até 08 de novem-
bro de 2011. –  Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 070/10 – Processo nº. 410/10, Contrato (388/10), que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa FERNANDO
ZULIAN DE CARVALHO ME, objetivando a aquisição de carnes e ovos
para a Central de Alimentação, com prorrogação até 24 de novembro
de 2011. –  Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº 070/10 – Processo nº. 410/10, Contrato (387/10), que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CAMPOS
OLIVEIRA & GIRALDI LTDA ME, objetivando a aquisição de carnes e
ovos para a Central de Alimentação, com prorrogação até 24 de novem-
bro de 2011. –  Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 007/10 – Processo nº. 070/10, Contrato (135/10), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, objetivando
a construção do vestiário e quiosque do CSU, com prorrogação até
21 de junho de 2011. -  Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº 097/10
– Processo nº. 355/10, Contrato (303/10), que faz entre si a Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré e a empresa PAULO ROBERTO
COSTA DE OLIVEIRA ME, objetivando o gerenciamento do projeto
Viva o Largo São João, com prorrogação até 02 de setembro de 2012.
O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 40.976,35 (quarenta
mil,novecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos).
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 003/10 – Processo nº. 039/10, Contrato (138/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a reforma e ampliação do terminal rodoviário e construção
do terminal urbano de Avaré, com prorrogação até 30 de novembro de
2011.  – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 008/10 – Processo nº. 220/10, Contrato (319/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empre-
sa VERSÃO BR COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP,
objetivando a prestação de serviços de Publicidade e Marketing, com
prorrogação até 31 de dezembro de 2011.  O valor desta prorrogação
de contrato é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE
TOMADA DE PREÇOS

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Termo Aditivo nº 075/11 da Tomada de Preços nº 004/10, Processo
nº 055/10, motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assi-
nados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o presente aditamento contratual será empenhada
dentro da seguinte codificação:
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1086.1269.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa com o presente aditamento contratual será empenhada
dentro da seguinte codificação:
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1086.1268.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE
TOMADA DE PREÇOS

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Contrato nº 449/10 da Tomada de Preços nº 017/10, Processo nº
479/10, motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assina-
dos pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de contratação da presente obra serão empenhadas
através das seguintes dotações orçamentárias:
16.02.00.4490.51.00.27.812.3007.1029.1103 – Recurso Próprio
16.02.00.4490.51.00.27.812.3007.1029.1279 – Recurso Federal
AGORA SE LEIA:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de contratação da presente obra serão empenhadas
através das seguintes dotações orçamentárias:
16.02.00.4490.51.00.27.812.3007.1029.1300 – Recurso Próprio – R$
13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais)
16.02.00.4490.51.00.27.812.3007.1029.1690 – Recurso Federal – R$
146.250,00 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais)

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação, referente
ao Contrato nº 081/11 da Concorrência Pública nº 028/10, Processo
nº 478/10, os atos praticados por este setor e assinados pelo senhor
Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
Cláusula Quarta (DO PAGAMENTO) – Os pagamentos devidos a
CONTRATADA serão efetuados após as entregas solicitadas pela
Secretaria de Educação, relativos a cada bimestre letivo, precedidos
da apresentação e aceitação das respectivas notas fiscais...
AGORA SE LEIA:
Cláusula Quarta (DO PAGAMENTO)  –  Os pagamentos devidos a
CONTRATADA serão efetuados em 02 (duas) parcelas, sendo o valor
de cada parcela de R$ 1.014.371,40 (hum milhão, quatorze mil, tre-
zentos e setenta e um reais e quarenta centavos), precedidos da
apresentação e aceitação das respectivas notas fiscais...

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE PREGÃO
ELETRÔNICO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências quanto
ao Contrato nº 195/11 do Pregão Eletrônico  nº 031/11, Processo nº
147/11, motivo pelo qual, os atos praticados por este setor e assina-
dos pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser rerratificados.
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório  serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
07.01.05.3390.32.00.10.305.1006.2282.584 – R$ 78.709,98
07.01.05.3390.32.00.10.305.1006.2282.586 – R$ 126.289,99
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão em-
penhadas através das seguintes dotações orçamentárias:
07.01.05.3390.32.00.10.305.1006.2282.584 – R$ 78.520,97
07.01.05.3390.32.00.10.305.1006.2282.586 – R$ 126.479,00

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de Van com 15 lugares para visita do
Sr. Governador Geraldo Alckimin as cidade de Avaré.
Fornecedor :  Aldo Antonio Avaré ME
Empenhos : 7470/2011
Valor : R$ 500,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de equipamentos e botinas para
funcionários da garagem municipal.
Fornecedor : Bextro Equipamentos Industria e Comércio S.A
Empenhos : 8900, 9903/2011
Valor : R$ 4.302,90
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios a fim de
atingir percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo
212 da Constituição Federal.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de  Alimentos LTDA EPP
Empenhos : 8992/2011
Valor : R$ 48.375,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de medicamentos.
Fornecedor : Centermedi Comércio Prod. Hospitalares LTDA
Empenhos : 11718/2011
Valor : R$ 60.381,10
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de realização de exames de cardiologia.
Fornecedor :  Clinica Médica e Fonoaudiologa São Luiz LTDA
Empenhos : 512/2011
Valor : R$ 840,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncionais, a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da
Constituição Federal.
Fornecedor : Color Printer Locação e Comércio de Equip. LTDA EPP
Empenhos : 10362/2011
Valor : R$ 5.599,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de peças para veículos da frota
municipal, a fim de atender diversas secretarias.
Fornecedor : Ferrarini Comércio de Peças para Tratores LTDA
Empenhos : 8160, 8159, 7806, 9370, 9398/2010
Valor : R$ 4.974,81
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de móveis a fim de atingir percentual
de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da Constituição
Federal.
Fornecedor : Jairo Antonio Zanatta - ME
Empenhos : 5121/2011
Valor : R$ 33.873,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de eletrônicos, a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da
Constituição Federal.
Fornecedor :  K.S Max Informática LTDA
Empenhos : 11956/2011
Valor : R$ 40.200,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviços de plotagem, para atender a Secre-
taria de Planejamento e Obras.
Fornecedor : Nathalia Babiana Teixeira
Empenhos : 611/2011
Valor : R$ 546,95
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de cestas básicas a fim de atingir
percentual de 25% de aplicações no Ensino conforme artigo 212 da
Constituição Federal.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
Empenhos : 654,656,658,830/2011
Valor : R$ 109.228,50
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de cesta básica.
Fornecedor : Nutricionale Comércio de Alimentos LTDA
Empenhos : 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653,659, 660, 661, 831, 832, 835, 664, 665, 666, 667,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
682, 684, 685, 686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696, 697,
698, 699, 700/2011
Valor : R$ 199.381,50
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de aquisição de fitas para impressora e material
de escritório, para atender a Secretaria da Saúde.
Fornecedor :  Papelaria Emege LTDA ME
Empenhos : 8557, 10275/2011
Valor : R$ 242,56
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de contratação de empresa especializada em
sonorização para o 6º Encontro de Vela Caipira do Interior realizado
em setembro no Clube Nautico Jurumirim, a fim de atender a Secreta-
ria de Turismo.
Fornecedor : Paulo Roberto Costa de Oliveira – ME
Empenhos : 10582/2011
Valor : R$ 2.600,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de marmitex para pacientes do
Pronto Socorro.
Fornecedor : Pedro Villen Neto - ME
Empenhos : 8273/2011
Valor : R$ 10.489,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de manutenção e reparo nos dimmers
de luz cênica do Teatro Municipal com troca de  placas danificadas, a
fim de atender a Secretaria da Cultura.
Fornecedor : Tecnicas Eletro Mec. Telem S/A
Empenhos : 18424/2010
Valor : R$ 1.540,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de reparos em Semáforo, na Rua Lineu Prestes
com Jango Pires para evitar transtornos e acidentes no local a fim de
atender a Secretaria Municipal de Transporte e Sistema Viario.
Fornecedor : Uruflex Comercial de Sinalização LTDA
Empenhos : 9716/2011
Valor : R$ 3.000,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de repasse para despesas com a inauguração
do SAMU.
Fornecedor : Comissão Especial de Org. E Realização Eventos
Saúde
Empenhos : 12738/2011
Valor : R$ 2.000,00
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de seguro de automóveis.
Fornecedor : Sul América Companhia Nacional de Seguros
Empenhos : 12739/2011
Valor : R$ 7.999,68
Avaré, 22 de Outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

LEGISLATIVO

SESSÃO DO DIA 29 DE AGOSTO
INDICAÇÃO

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA
-para que através do setor competente, tome providências urgentes
com relação a reparos nos aparelhos de ginástica recém inaugurados
da praça Almirante Tamandaré, localizada no bairro Vila Martins II

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
-para que através do Departamento  competente providencie a nivelação
da pavimentação asfáltica na Av. Pinheiro Machado, confluência com
a Rua Guanabara – Bairro: “Jardim São Paulo”, visto que lá existem
buracos, causando transtornos aos usuários da referida via, conforme
fotos em anexo.
-para que através do Departamento  competente providencie a nivelação
da pavimentação asfáltica na Av. Pinheiro Machado, confluência com
a Rua Arandu – Bairro: “Jardim São Paulo”, visto que lá existem bura-
cos, causando transtornos aos usuários da referida via, conforme fo-
tos em anexo.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Rua Coronel João Cruz,
confluência com a Rua Mato Grosso, visto que lá existem buracos, cau-
sando transtornos aos usuários da referida via, conforme fotos em anexo.
-para que através do Departamento competente, providencie em caráter
de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” na Rua Coronel João Cruz,
confluência com a Rua Mato Grosso, visto que lá existem buracos, cau-
sando transtornos aos usuários da referida via, conforme fotos em anexo.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
———————

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
-para que através do Setor de Iluminação providencie a instalação de
luminária em um  poste localizado na Avenida Mário Covas em frente
ao nº 4010 no Jardim Paineiras, tendo em vista que no local existem
residências, porém não dispõem de iluminação pública à noite, cau-
sando insegurança aos moradores.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
———————

JAIR ALVES FERREIRA
-para que através do setor competente providencie troca de lâmpada,
no Bairro Jardim Brasil, com ênfase à Rua Fernando de Noronha.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins e retirada de entulhos diversos no Bairro Jardim
Vera Cruz.
-para que através do setor competente providencie troca de lâmpa-
das, limpeza de terrenos, praças e jardins, retirada de entulhos diver-
sos na Rua Ciro de Júlio no Bairro Jussara Maria.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos, praças e jardins, retirada de entulhos diversos  no Bairro Vila
Operária.
-para que através do setor competente determine fiscalização na Rua
Ozorio Carvalho, no Bairro Brabância II, onde, segundo moradores, existe
muito entulho de material de construção depositado nas calçadas.
-para que através do setor competente possa se deslocar equipe da
limpeza pública para realizar a varrição das ruas no Bairro Ipiranga,
sendo este um pedido dos próprios moradores.
-para que através do setor competente determine em caráter de UR-
GÊNCIA operação tapa-buracos em praticamente todas as ruas do
Bairro Duílio Gambini, bem como limpeza de terrenos e calçadas que
estão com a vegetação muito alta e retirada de entulhos que estão
depositados em locais impróprios.
-para que através do setor competente determine capinação ao longo
do meio-fio da Rua Major Telmo Coelho, no Bairro Brabância, conform
solicitação dos moradores residentes na via supra.
-para que através do setor competente providencie troca de lâmpada
do poste I - 10 da Rua Luiz Scarcelli, Bairro Jardim Paineiras.
-para que através do setor competente determine reparos na pista de
rolamento da Avenida Manoel Teixeira Sampaio, principal via de aces-
so a bairros como Santa Mônica I e II, Presidencial e Duílio Gambini,
pois existem buracos que estão obrigando os motoristas a desvia-
rem, muitas vezes chegando a invasão da pista contrária, havendo
assim sérios riscos de colisões frontais e laterais.
-Para que através do setor competente determine reparos na pista de
rolamento da Avenida Pinheiro Machado, esquina com a Rua Voluntá-
rios de Avaré, na pista sentido Pronto Socorro, onde existe um bura-
co quase que exatamente na canaleta de escoo de água, no qual os
pneus dos carros têm cabido quase que inteiro, buraco esse que tem
aumentado a cada dia que passa.
-Para que através do setor competente determine com urgência obras
de reforma total na Concha Acústica, como pintura do prédio e troca
do piso do palco entre outros reparos, por se tratar de um ponto turís-
tico do município de grande frequência de público e realizações de
eventos dos mais diversos, preparando o local para as festas vindou-
ras de Natal, Ano Novo e Carnaval 2012.
-para que através do setor competente providencie limpeza de terre-
nos praças e jardins e recolhimento de entulho no Bairro do Camargo,
visto que este se encontra sujo, com as ruas esburacadas, terra nas
vias públicas e necessitando da limpeza dos bueiros, com ênfase à
Rua João Batista Dalcin.
-Para que através do setor competente determine a operação tapa-
buracos com urgência nos seguintes trechos:
• confluência das ruas Diamantino Ferreira Inocêncio (antiga Rua 5)
com Antonio Gomes de Amorim;
• ruas situadas e confluentes ao redor da Praça João Valente (sendo
elas Tiradentes, Antonio Gomes de Amorim e Marechal Rondon)

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-INDICO, nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefei-
to Municipal, Senhor Rogélio Barcheti, para que através do setor com-
petente verifique o problema na recepção do sinal da Rede Bandeiran-
tes em nossa cidade, que há dias está saindo do ar constantemente.
-para que através dos setor competente providencie reforço na pintura
da palavra PARE na rua Alagoas, esquina com a rua Goiás, local
onde está ocorrendo muitos acidentes, sendo este um pedido da
Associação dos Moradores do Bairro São Luiz e Adjacêcias.
-para que através dos setor competente estude a possibilidade de
instalar redutor de velocidade (lombada) na Av. Paranapanema nas
proximidades da Creche Sta Elizabeth sentido bairro, sendo este
um pedido dos moradores que reclamam do excesso de velocida-
de no local.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
———————————————

PAULO DIAS NOVAES FILHO
———————————————

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
-para que, através do setor competente, realize estudos visando ins-
tituir no município a Ouvidoria Ambiental.



A Ouvidoria Ambiental terá como objetivo ser canal de comunicação
direta entre o munícipe e a Administração, a fim de receber denúncias
relativas a qualquer tipo de agressão ao meio ambiente, reclamações a
respeito de falhas no atendimento ao público por parte dos órgãos da
área de controle ambiental e sugestões que visem à preservação
ambiental e a consequente melhoria na qualidade de vida do município.
A Ouvidoria Ambiental será importante instrumento do exercício da
cidadania, e trará também, grandes dividendos para o Poder Executi-
vo.  Isso, porque cada morador poderá se transformar em “olheiro”
para a administração pública, um “fiscal” ambiental que propiciará ao
governo condições de aprimorar, cada vez mais, suas políticas públi-
cas na área do meio ambiente.
Assim, solicito o pronto atendimento da presente proposição.
- para que, através do setor competente, providencie a instalação de
algum tipo de bebedouro nos pontos onde estão instalados aparelhos
de ginástica ao ar livre, especialmente aquele que fica defronte ao
prédio da Câmara Municipal , onde se encontra a pista de skate,
bastante frequentada, além de que,  na mesma avenida temos grande
afluxo de pessoas que praticam caminhada e ciclismo, o que possibi-
litaria a necessária hidratação.
-para que, através do setor competente, providencie a confecção de
placas com dos dizeres “Proibido Jogar Lixo” e com o endereço do
Ecoponto mais próximo do bairro, para serem fixadas nos terrenos
públicos onde ocorre o despejo irregular de detritos e entulhos.
-para que, através do setor competente, providencie o reparo nas gra-
des de proteção das “bocas de lobo” existentes na Rua Bahia, altura
do nº 1695 e na Praça Japonesa, visto que a ausência de gradil per-
mite que objetos carregados pela enxurrada sejam lançados no rio
que passa próximo ao local.
-para que, através do setor competente, providencie o conserto da cal-
çada e do asfalto, na Rua Bahia, próximos à Praça Japonesa e ao lado
do gradil de proteção sobre o córrego que por lá passa, vez que o local
foi danificado pelas chuvas e apresenta sério risco de acidente.

REQUERIMENTO
MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA

-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora MARGARIDA MARTINS TELLES, ocor-
rido em Avaré, no dia 29 de março do corrente, fato esse que causou
grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez que
se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família aqui
radicada.
REQUEIRO mais, do deliberado em Plenário seja cientificada a famí-
lia enlutada, através de seus filhos, Valdir e Darci, transmitindo-lhes
os nossos sinceros sentimentos de pesar deste Legislativo pelo in-
fausto e doloroso acontecimento.
-seja oficiado ao Excelentíssimo Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe a esta Casa
de Leis Projeto de Lei através do qual a Santa Casa de Misericórdia
fará concessão de uso da área adjacente do Pronto Socorro Munici-
pal de nossa cidade, para que em tal localização seja construída a
sede da U.P.A - Unidade de Pronto Atendimento.
-seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor AMADEU DE JESUS ANDRADE, ocorri-
do em Avaré, no dia 29 de setembro do corrente, fato esse que cau-
sou grande consternação perante aos familiares e amigos, uma vez
que se tratava de pessoa benquista, pertencente que era à família
aqui radicada.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que envie a esta Casa
de Leis, no prazo regimental de 15 dias, todo processo licitatório que
culminou na contratação da empresa VEZ INSTITUTO UNIBRASIL
PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E CULTURA (prestação
de serviço de implantação de sistema pedagógico de ensino com
treinamento de docentes, fornecimento de material escolar e suporte
pedagógico), cujo valor é de R$ 1.014.371,40, conforme publicação
de inversão de ordem cronológica veiculada no Semanário Oficial do
Município em sua edição de sábado, 1º de outubro de 2011 (empenho
03541/2011).
-Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Ilustríssimo Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, Se-
nhor MIGUEL CHIBANI BAKR, através do qual sejam transmitidas as
homenagens desta Casa de Leis aos demais membros da Provedoria,
pela conquista de um aparelho para realização de exames de resso-
nância magnética, uma benfeitoria que há muito era aguardada pela
população avareense e de toda região que agora passa a contar com
diagnósticos mais precisos de enfermidades das mais diversas, um
feito que nós vereadores, como legítimos representantes diretos da
população, agradecemos e reconhecemos com total apreço.
-que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Rogélio Barcheti
Urrêa, para que informe esta Casa de Leis sobre a possibilidade de
serem realizadas rondas pela guarda municipal, nas proximidades da
Escola Salim Antonio Curiati, visando a segurança de alunos e pe-
destres em horários de entrada e saída de crianças, além de orientar
o transito das vias publicas, tendo em vista o desrespeito de motoris-

tas infratores quanto a sinalização no local, pois conforme relatado
por mães de alunos e professores os mesmos retiram os cavaletes
que estão posicionados em frente à escola para segurança dos alu-
nos e transitam pela rua sem respeitar a sinalização.
-para que seja oficiado à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO a SABESP, para que informe a esta
Casa de Leis quais providências serão tomadas para que seja feita a
correção do leito carroçável que foi levantado após um estouro de
canalização durante um trabalho da Empresa, destruindo parte do
asfalto da rua Saul Bertolacini, esquina com a rua Zico de Castro, no
bairro Santa Elizabeth, conforme relatos de moradores do local.
-que seja oficiado ao oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, com intuito de in-
formar a esta Casa de Leis quando terá início a obra de pavimentação
da Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno, uma importante benfeitoria
que permitirá um acesso ao perímetro urbano da cidade, bem como à
Rodovia João Mellão, melhor transitável, com canteiros e pistas asfal-
tadas, enfim, uma obra orçada em R$ 150 mil, conforme divulgado no
outdoor afixado na via pública, mas que até o presente momento não
teve início, razão pela qual esta Casa de Leis pede maiores informa-
ções sobre o andamento de todo processo.
-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis se
Avaré está ou não incluída no PROGRAMA DE INTERNET POPU-
LAR – PLANO NACIONAL BANDA LARGA (PNBL), uma proposta
implantada em 2010, lançado pelo Governo Federal que deve benefi-
ciar 344 cidades do Brasil com previsão de implantação em todo ter-
ritório Brasileiro em até 2014.
Se positivo, que seja feita uma divulgação em parceria com a Secre-
taria da Comunicação, tendo em vista a importância deste referido
programa para nossa comunidade, já que muitos não têm acesso à
informática por motivos financeiros, e a informatização é algo de sumo
importância nos dias de hoje.
Se negativo, para que estude a possibilidade de buscar maiores infor-
mações sobre a implantação do programa em nosso município de-
monstrando o grande interesse e necessidade em adquirirmos tal
projeto, e também qual foi o critério usado para a escolha das cida-
des, entre algumas das escolhidas Jaú, Barra Bonita, Brotas, Peder-
neiras, Igaraçu do Tietê. O relato é de que esses municípios foram
surpreendidos pela implantação do Projeto, pois desconheciam a
existência do mesmo, conforme relatado no site
www.comerciodojahu.com.br.

ROBERTO ARAÚJO - VICE-PRESIDENTE
- seja oficiado ao Excelentíssimo Juiz Eleitoral de Avaré para que estu-
de a possibilidade de incluir a Escola Municipal “Professora Norma
Lilian Pereira”, localizada na Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, s/nº
– Bairro: “Santa Monica II” – Avaré / SP como “COLÉGIO ELEITORAL”,
facilitando a vida dos moradores dos Bairros: “Santa  Monica I”, “Santa
Monica II”, “Jardim Presidencial”, “Duilio Gambini” e bairros rurais adja-
centes, conforme pedido feito pela Associação dos Moradores dos
Bairros: “Jardim Presidencial” e “Jardim Santa Mônica”.
- seja oficiado ao Excelentíssimo Juiz Eleitoral de Avaré para que
estude a possibilidade de incluir a Escola Municipal “Professora Celina
Vilela Duarte Bruno”, localizada à Av. da Constelação, s/nº – Bairro:
“Balneário Costa Azul” – Avaré / SP como “COLÉGIO ELEITORAL”,
facilitando a vida dos moradores do “Balneário Costa Azul”, “Terra de
São Marcos I e II”, “Pontão do Remanso”, imediações do camping
municipal e bairros Rurais adjacentes.
- seja oficiado à CPFL/Santa Cruz, situada na Rua Dona Francisca
Leonel, nº 120 – Bairro: “Vila São José”, Piraju / SP, para que provi-
dencie a troca de lâmpada queimada no poste nº 4/460 instalado na
Travessa Abraão Ismael, próximo ao nº 58 – Bairro: “Jardim América”,
Avaré / SP.
- seja oficiado à CPFL/Santa Cruz, situada na Rua Dona Francisca
Leonel, nº 120 – Bairro: “Vila São José”, Piraju / SP, para que provi-
dencie a instalação de luminárias em dois postes localizados na Rua
Capitão José Pinto Vieira, próximo a confluência com a Av. Três Marias,
tendo em vista que no local existem residências, porém não dispõem
de iluminação pública à noite, causando insegurança aos moradores.
- seja oficiado à CPFL/Santa Cruz, situada na Rua Dona Francisca
Leonel, nº 120 – Bairro: “Vila São José”, Piraju / SP, para que provi-
dencie a instalação de luminárias em dois postes localizados na Rua
Capitão José Pinto Vieira, próximo a confluência com a Av. Três Marias,
tendo em vista que no local existem residências, porém não dispõem
de iluminação pública à noite, causando insegurança aos moradores.
- seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que no prazo regimental
de 15 dias, informe esta Colenda Casa de Leis todos os recursos/
verbas recebidos nesta gestão dos Governos Estadual e Federal,
detalhando a data do recebimento, o valor, origem e o destino, expli-
cando ainda se existem recursos/verbas que foram recebidas e devol-
vidas à origem, explicando o motivo da devolução.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento do Senhor JOÃO MOLINA CINTRA

- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pe-
sar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA FALETI

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO – 1º SECRETÁRIO
-para que  através de Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informe
a esta Casa de Leis  baseado no Oficio nº 0271/2010-RQ datado de
23/04/2010 da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, qual o
posicionamento da CETESB em relação ao requerimento deste vere-
ador de nº 0232/2010 de 08/02/2010 que trata da contaminação pelo
“necrochorume” das lagoas existentes na entrada principal de nossa
cidade bem como da possível  contaminação do aqüífero freático.

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
-para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, visando agilizar os órgãos competentes para
informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de acrescentar o
pagamento de insalubridade para as cozinheiras da rede municipal.
Segundo a CLT, é considerada atividade insalubre aquela em que o
trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites
tolerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Nossas cozinheiras diariamente trabalham com produtos altamente
perigosos como: gás natural, cloro, facas, panelas de pressão e tam-
bém mantém o tempo todo em contato com temperaturas quentes e
frias podendo acarretar futuramente em reumatismo ou outros proble-
mas do gênero. Diante do exposto, estou apresentando tal requeri-
mento e rogo o apoio dos nobres Pares na aprovação da propositura.
-para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, visando agilizar os órgãos competentes para
informar a esta Casa de Leis a possibilidade de realizar uma fiscaliza-
ção mais rígida nas academias de musculação de nosso município,
com o intuito de evitar que esses profissionais não qualificados preju-
diquem a nossa população.
-para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, visando agilizar os órgãos competentes para
informar a esta Casa de Leis sobre o seguinte:
1) Seria possível a esta Administração, através de faixas, ou seme-
lhantes, informar a todos os nossos munícipes que o IPVA arrecada-
do com a lacração de veículos, 50% (cinqüenta por cento) vão para o
estado e os outros 50% (cinqüenta por cento) vão para o município
onde esses veículos são lacrados?
2)  Aproveitando todas as mudanças efetuadas no nosso CIRETRAN,
que sem dúvida vão agilizar, facilitar e beneficiar a todos os usuários
deste órgão público, não seria possível elaborar um trabalho de divul-
gação em massa em todos os meios de comunicação (rádios, jor-
nais, etc.) e também através de cartazes que seriam colocados em
todas as repartições públicas, auto-escolas e despachantes munici-
pais, informando os benefícios que os 50% (cinqüenta por cento) des-
te imposto trariam para o nosso município e também divulgando to-
das as melhorias nos serviços de transito em geral?
-para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, visando agilizar os órgãos competentes para
informar a esta Casa de Leis sobre o seguinte:
1) Com toda esta infra-estrutura atual na área da saúde, não seria
este o momento de se implantar o Programa de Planejamento Fami-
liar em nosso município?
2) Quanto se gastaria para mantermos uma equipe com um médico,
uma enfermeira e uma assistente social, que previamente preparados
teriam a função de realizar visitas pré-estabelecidas, sempre reser-
vando um ou dois dias da semana para realizar reuniões com casais
que requerem um maior cuidado?
-para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, visando agilizar os órgãos competentes para
informar a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de liberar mais
vagas de estacionamento da Zona Azul aos idosos, pois segundo
várias reclamações de idosos informando que o DEMUTRAN emite o
Cartão Idoso segundo a Lei nº 1.259 datada 08/10/2009 relacionada a
Reservas de Vagas de Estacionamento no Município de Avaré mas
que até o momento a quantidade de vagas não suporta a demanda.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
-Parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer pela inau-
guração da Exposição Fotográfica “Avaré em 150 Imagens” no
Palácio das Artes, antigo Cine Santa Cruz. Estendemos aos de-
mais parceiros os votos de congratulações – CONDEPHAC, Mu-
seu Histórico Pedagógico “Anita Ferreira de Maria, Diretoria de
Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico de Avaré, Memorial
Fotográfico Dr. Tininho Negrão, AAVANT e empresas de Avaré. É
uma bela iniciativa para o necessário resgate da memória foto-
gráfica de nossa cidade.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  oficiar  o escritor e historiador Gesiel Junior para-
benizando-o pelo lançamento do seu novo livro “Avaré em Memória
Viva II”, que reúne crônicas e relatos das origens, tradições, curiosi-
dades e artes de pessoas importantes na construção da história de
nossa cidade.
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- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito Rogélio Barchetti Urrêa
-  informações   sobre o Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS), que foi motivo de Audiência Pública no dia 06 de outubro
próximo passado e compartilhar as preocupações expressas em
mensagem eletrônica assinada pelo Engenheiro Agrônomo Marcos
Rutigliano – que também são nossas – e anexa a este requerimento.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais,  oficiar o Capitão Marcelo José Messias, Co-
mandante da Terceira Companhia, solicitando informar a esta Casa
de Leis se está ocorrendo, nos últimos meses, aumento de escoltas
a transporte de pacientes das Penitenciárias para o Pronto Socorro
Municipal. E também se a média atual é superior, ou não, às médias
anteriores.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, oficiar a Senhora Vera Alice Arca Giraldi, Direto-
ra Administrativa do Pronto Socorro Municipal, solicitando informar a
esta Casa de Leis se em seus registros vem ocorrendo, nos últimos
meses, aumento de atendimentos a pacientes vindos das Penitenci-
árias. Outra informação de que necessitamos é a respeito da média
de atendimentos a esse mesmo tipo de pacientes, em tempos nor-
mais. E qual a média no dia de hoje.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  nos termos do §5º do art. 39 do Regimento Inter-
no e Resolução nº367/2011, autorização para prorrogação do prazo
que vencerá dia 28 de outubro de 2011, por 30 (trinta dias), visando a
conclusão dos trabalhos da CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito
nº 01/2011, cujo objeto é a apuração de possíveis irregularidades de-
tectadas nas contratações de Plantio de Gramas, Limpeza de Terre-
nos, Poda de árvores, Corte de Gramas e Roçadas nos anos de 2009,
2010 e 2011 pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, oficiar o Deputado Federal  Ricardo Izar (PV-
SP), Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, ins-
talada em 29 de Setembro próximo passado na Câmara Federal, com
o apoio de 212 parlamentares, de organizações ambientalistas e en-
tidades que atuam em favor dos animais,  parabenizando-o pela sua
atuação como líder na luta pela concretização dos objetivos da referi-
da Frente, especialmente manifestando nosso integral apoio, pois
busca debater e sugerir medidas relacionadas ao controle populacional
de animais, combate da caça ilegal e tráfico de animais silvestres, às
condições de transporte e abate de animais, ao aperfeiçoamento da
legislação vigente e à proteção e conservação do habitat natural.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito Rogélio Barchetti Urrêa
para que tome conhecimento de correspondência recebida por este
vereador a respeito de projeto  elaborado pela Sabesp para o prolon-
gamento de rede coletora de esgotos para a Rua Alan Kardec, sanan-
do o vazamento de esgoto que está ocorrendo para o Lago Bertha
Bannwart. Anexo requerimento 1077/2011 de nossa autoria e da cor-
respondência enviada pela Sabesp a este vereador, detalhando o cus-
to total da obra, com a correspondente contrapartida da Prefeitura.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, oficiar a empresa VIVO – concessionária de te-
lefonia celular - solicitando suas providências no sentido de atender,
dentro das possibilidades, as reivindicações dos moradores do Bal-
neário Costa Azul com relação à má qualidade da recepção  dos
sinais em seus aparelhos celulares, o que vem prejudicando os usu-
ários ali residentes, bairro que é do município de Avaré. Várias recla-
mações têm sido feitas a este vereador.
-  REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, oficiar a empresa    TELEFONICA - responsável
pelo Speedy – solicitando atender, dentro das possibilidades, reivindi-
cações dos moradores do Balneário Costa Azul com relação  à má
qualidade da conexão à Internet naquela localidade, prejudicando os
usuários desse fundamental meio de comunicação. Diversas recla-
mações têm sido feitas a este vereador, motivando esta solicitação.
 - REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, oficiar Sua Excelência o Secretário Estadual do
Meio Ambiente, Senhor Bruno Covas, solicitando  informar, através do
Setor Competente, se há algum óbice á liberação de verba concedida
para o nosso município por Sua Excelência o Governador Geraldo
Alckmin, quando aqui esteve em visita oficial.

  JAIR ALVES FERREIRA
-Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao histori-
ador e escritor Gesiel Junior, pelo lançamento simultâneo de dois
livros alusivos à história de Avaré, sendo eles “Estância Turística de
Avaré – 150 anos”, e “Avaré em Memória Viva II”, obras que com
certeza contribuirão em muito para nutrir os conhecimentos da nossa
população, principalmente dos alunos da Rede Municipal de Ensino
que têm acesso a riquíssimos acervos fotográficos e fatos históricos
pesquisados por um dos maiores escritores da nossa atualidade,
Gesiel Júnior, que merece todo apreço e reconhecimento desta Egré-
gia Casa de Leis.

- que seja oficiado a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel,
a fim de que interpele a empresa Telefônica no sentido de questioná-
la sobre a impossibilidade da instalação de um Telefone Público, do
tipo Orelhão, no quilômetro 248 da Rodovia João Mellão (SP-255),
onde funciona um Posto de Gasolina e Restaurante, pois se trata de
local de grande frequentação de pessoas em trânsito,
- que seja consignado em Ata de nossos trabalhos efusivos votos de
aplausos e parabenização a todos os membros da Diretoria da Paró-
quia de São Pedro Apóstolo, na pessoa do Reverendíssimo Padre
Milton José Perretti, bem como a todos que de forma direta e indireta
colaboraram com o sucesso total de mais uma Procissão em louvor a
Nossa Senhora Aparecida, rumo ao bairro rural da Ponte Alta, realiza-
da na manhã do último dia 12 de outubro e que mais uma vez bateu
todos os recordes de público, tendo atraído a participação de mais de
15 mil pessoas que acompanharam o cortejo que teve a participação
da imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, um
verdadeiro ato de devoção e fé de grande parte da população avareense.
- Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao
Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, através do qual esta casa de leis estende as homena-
gens a todas as secretarias e demais setores da municipalidade, por ter
proporcionado às crianças de nossa cidade uma grandiosa Festa do Dia
das Crianças, no Largo São João, local onde famílias puderam desfrutar
de momentos de lazer e descontração com várias atrações oferecidas
totalmente de graça ao público, um verdadeiro presente da cidade aos
pequenos ilustres personagens que significam o nosso futuro.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Presidente da Associação Bra-
sileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, Senhor Paulo César
Rebeis Farha, extensivo aos demais membros da Diretoria da entida-
de, “efusivos votos de aplausos e parabenizações” pelo brilhantismo
e sucesso alcançados na realização do 32º Potro do Futuro e a 5ª
Copa dos Campeões de Trabalho e Conformação

JÚLIO CÉSAR THEODORO
-que sejam oficiados “votos de aplausos e parebenizações” ao
Reverendíssimo Padre ADEMAR DOMINGOS ROMA, responsável
pela Paróquia de São Benedito de Avaré, pela merecida honraria re-
cebida da Câmara Municipal da cidade de Laranjal Paulista, a Meda-
lha do Mérito Legislativo, pelos relevantes serviços prestados a co-
munidade laranjalense, de seus conterrâneos, feitos que também são
reconhecidos por esta Casa Legislativa que se sente honrada em tê-
lo trabalhando em prol de nossos fiéis munícipes.
- que sejam oficiados “votos de aplausos e parebenizações” ao
Reverendíssimo Padre ANTÔNIO DONISETE MUSACHEO, respon-
sável pela Paróquia de São José de Avaré, pela merecida honraria
recebida da Câmara Municipal da cidade de Laranjal Paulista, o Título
de Cidadão Laranjalense, pelos relevantes serviços prestados àquela
comunidade, de seus conterrâneos, feitos que também são reconhe-
cidos por esta Casa Legislativa que se sente honrada em tê-lo traba-
lhando em prol de nossos fiéis munícipes.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que após a inauguração da Nova Rodoviária providencie com
urgência “folders” para Informações e Serviços, que constem o nome das
Empresas que operam no Terminal com seus respectivos horários e
telefones para contato. Conforme impresso modelo em anexo.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
-seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
quanto custou a obra de asfaltamento da Av. Paranapanema, conclu-
ída recentemente.
Justificativa: A Prefeitura asfaltou um dos lados da avenida
Paranapanema, no trecho até o Pontilhão. Ao conversar com especi-
alistas no assunto, obtive a informação de que a obra realizada no
local não vai aguentar nem três meses.
- sejam oficiados votos de parabenização ao avareense Bruno Theodoro
Luciano, pela sua formatura no curso superior do Instituto de Rela-
ções Internacionais da Universidade Nacional de Brasília.

ROSANGELA PAULUCCI P. PEREIRA
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais,  seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, DD.
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe
se existe regulamento para ocupação de espaços para
comercialização de produtos nas proximidades do cemitério local.
Nosso questionamento objetiva, justamente, melhor aproveitamento
da área, que se impeça a venda de bebidas alcoólicas, que se
prestigiem os comerciantes locais , assim como fazem diversas lo-
calidades, reservando-nos a oportunidade para envio de documento
que disciplina o assunto na cidade de Curitiba, o qual acompanha
este requerimento.
- considerando o Edital de Concorrência Pública nº 009/11 – Proces-
so nº 399/11, publicado no site da Prefeitura Municipal, para Conces-

são de uso e exploração remunerada do ramo de praça de alimenta-
ção e afins em espaço público junto ao Camping Municipal,  seja
oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando um prazo maior para vi-
gência do contrato, uma vez que o mesmo encerrará no dia 31 de
dezembro do corrente ano.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe um
levantamento dos espaços públicos em nossa cidade, bem como se
existe algum planejamento para exploração na forma de concessão
ou permissão.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta E. Casa
de Leis todos os pagamentos, ocorridos nos anos de 2009 e 2010,
efetuados não através de depósitos bancários e sim diretamente na
“boca” do caixa.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, solicitando que, nos contratos
públicos, de uma forma geral, seja inserida a obrigatoriedade da pres-
tação de caução.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, reiterando requerimento nº 1357/
2011, solicitando as providências necessárias para que os interessa-
dos obtenham a isenção de pagamento de IPTU, previsto na Lei nº
584, de 18 de maio de 2.000, Lei nº 117, de 22 de agosto de 2.001 e
Lei Complementar nº 13, de 5 de dezembro de 2.001.
Justifica-se tal propositura, no sentido de evitarmos o tumulto que
normalmente surge no início de cada ano. Para que a matéria seja
disciplinada antes da emissão dos carnês, circunstância que até
mesmo diminuiria gastos com expedição de carnês.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe
estudo visando formular plano de ações para prevenir impactos cau-
sados pelas precipitações de chuva e granizo, no período de chuvas.
Justifica-se tal propositura objetivando diminuir as conseqüências e
os danos causados pelas chuvas, através da união de esforços das
Secretarias Municipais competentes, para atender a comunidade;
facilitando a comunicação com a sociedade para que uma situação
mais grave não venha ocorrer.
Através do estudo detalhado constatar os pontos críticos como forma
de ajudar no momento de intervenção evitando acidentes e desastres.
Requeiro ainda que, antes do período chuvoso, os pontos críticos já
recebam atenção especial, como a limpeza intensificada das vias
públicas, bocas de lobo e córregos, além de deixar espaços para
contenção de água.
- considerando que bochechas rosadas e muitas dobrinhas nem sempre
são sinônimo de saúde;
Considerando que é importante lembrar que o sobrepeso e a obesida-
de na infância ou na juventude, assim como na fase adulta, podem
ocasionar problemas ortopédicos, alterações na pressão, glicose ou
respiração, além de dores no corpo, seja oficiado ao Exmo. Sr.
ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, para que informe sobre possibilidade de implantar em nos-
so município o Programa de Reeducação Alimentar, dirigido a crian-
ças com idade entre 5 e 12 anos e seus familiares.
O objetivo do projeto será promover reuniões quinzenais para estimu-
lar a atividade física e a mudança de hábitos alimentares em busca
de uma vida saudável. Endocrinologista, enfermeira, assistente soci-
al e nutricionista fazem parte da ação.
Muitas crianças além da falta de atividade física têm se alimentado
de forma incorreta, ingerindo refrigerantes, doces e lanches ricos em
gordura e sódio, deixando as frutas e verduras em segundo plano. A
junção destes fatores faz com que as doenças que antes eram predo-
minantemente adultas, como alterações do colesterol, da pressão e
da tireóide, passassem a ser também infantojuvenis.
Primeiramente as crianças precisam ser encaminhadas por pedia-
tras, médicos ou assistentes sociais de qualquer unidade de saúde
do município, para que uma equipe repasse informações através de
palestras e discussões, fazendo o acompanhamento de cada criança
(com controle de exames), verificando o peso e altura de cada um,
conversando com os pais e indicando alternativas divertidas para fa-
zer com que o perder peso não seja visto como algo desagradável.
Contudo, a participação dos pais é essencial para o sucesso do tra-
tamento, pois não adianta falar para a criança que ela não pode con-
sumir tal alimento se o pai compra e põe na geladeira. O intuito é
fazer com que estas reuniões mudem os hábitos da família e gerem
benefícios para todos.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que infor-
me se existe a possibilidade de elaborar e distribuir, nas es-
colas de nosso município, a Caderneta de Saúde do (a) Ado-
lescente, com informações sobre mudanças corporais, pre-
venção de doenças, saúde sexual, bucal e até sobre alimen-
tação saudável.
Se negativo, qual o óbice.

continua na página 9
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A i n d a  d e n t r o  d a
programação de ani-
versário de 150 anos
de Avaré, foi exibido
no dia 15, no Auditó-
rio das Oficinas Cultu-
rais José Reis Filho –
no  Cinec lube  Avaré
(CAC) -, o documen-
tário “O Desbravador
das Artes”, uma home-
n a g e m  a o  e s c u l t o r
Fausto Mazzola.

Mais um produção
avareense, o documen-
tário faz parte do pro-
jeto cinematográfico de
resgate histórico cultu-

Laurinda Ramalho de Almeida, doutora em
Psicologia da Educação

Doutora em Psicologia da Educação
homenageia professores de Avaré

Avareense,
Laurinda Ramalho

de Almeida fez
palestra na FREA
sobre afetividade e

aprendizagem

“Afetividade e apren-
dizagem” foi o tema da
conferência que Laurin-
da Ramalho de Almeida,
doutora em Psicologia
da Educação ministrou
na noite do último dia 10
aos professores da Rede
Municipal de Ensino. O
evento fez parte das co-
memorações dos 150
anos de Avaré e teve lu-
gar no anfi teatro da
FREA.

Convidada pela Se-
cretaria Municipal da
Educação, Laurinda,
nascida em Avaré em
1940, graduou-se em Pe-
dagogia pela USP em
1963, com especialização
em Orientação Educaci-

onal. “É a primeira vez
que falo em minha terra
natal e é um momento
muito especial na minha
carreira”, destacou.

Ex-aluna das Escolas
Maneco Dionísio e Cel.
João Cruz, a conferencis-
ta, que é professora e
vice-coordenadora do
Programa de Estudos
Pós-Graduados em Edu-
cação, não escondeu a
emoção ao se recordar de
educadores marcantes na
sua formação. Ela prestou
homenagem às professo-
ras Rosa de Araújo, Ma-
ria de Lourdes Moura
Leite, Castorina Rodri-
gues, Dalila Novaes Ra-
mires, Lina Brandi e Olin-
da Zequi. Também reve-
renciou a memória dos
professores João Teixeira
de Araújo, João Soares de
Almeida, Francisco Rodri-
gues dos Santos e Celso
Ferreira da Silva.

Laurinda deu teste-

munho de sua vivência
como professora e su-
pervisora em órgãos da
Secretaria Estadual da
Educação. Como orien-
tadora educacional, ela
se especializou na psico-
genética de Henri
Wallon, extraindo desse
autor elementos sobre a
importância da afetivida-
de no processo de apren-
dizagem.

Autora de livros e de
ensaios sobre Psicologia
da Educação, Formação
de Professores e Coor-
denação Pedagógica,
Laurinda ofereceu, no
final de sua conferência,
exemplares de suas
obras para a Secretaria
da Educação.

“Penso que a escola
tem que se comprome-
ter com a formação da
pessoa. Pessoalmente
tive uma boa experiên-
cia na escola pública.
Tive sorte de ter tido
bons mestres e bons pro-
fessores. Eu acho que
bons professores foram
os que me ensinaram
bons conteúdos e bons
mestres foram aqueles
que me ajudaram a me
constituir como pessoa.
E eu tive a sorte de ter
os dois”, enfatizou.

Para a doutora Lau-
rinda, a meta da Educa-
ção deve ser o perma-
nente aperfeiçoamento
do magistério. “Temos
hoje que continuar for-
mando educadores pre-
ocupados não só em de-
senvolver a razão, mas
o sentimento e a vonta-
de”, concluiu.

C I N E M A :

Documentário sobre Mazzola
foi apresentado no sábado

Gustavo Mazzola, filho de Fausto Mazzola, autografa o livro “Bonde 9”

ral de Avaré em áudio
visual, trabalho conjun-
to do cineasta Marcelo
Lima com a Secretaria
de Cultura e Lazer de
Avaré e o historiador
Gesiel Junior.

Após a exibição do
documentário aconte-
ceu uma sessão de au-
tógrafos do l ivro de
Gustavo Mazzola (filho
de Fausto) intitulado
“BONDE 9”. Ao final,
o Governo Municipal
agradeceu a presença
dos familiares de Ma-
zzola que vieram para

Avaré para participar
do evento de lançamen-
to e a doação do acer-
vo de trabalho e algu-
mas obras do escultor,
falecido em 2004, que
virá para uma sala es-
pecialmente preparada
como Memorial na es-
cola técnica que leva
seu nome.

Todos os presentes
receberam por gentile-
za do autor um exem-
plar do livro “Bonde 9”
e um DVD com o do-
cumentário “O Desbra-
vador das Artes”.



- seja oficiado a concessionária SPVIAS solicitando que  o serviço de
fiscalização por radar móvel na SP 255, na extensão do perímetro
urbano da cidade de Avaré, fixe limite máximo de velocidade, não
superior a 60 Km/h, instalando-se placas de advertência e do limite
fixado, nos dois lados do fluxo de trânsito.

CIRCULAR N º 35/2011 - DG       Avaré, 19 de outubro de 2.011.-

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
24/10/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presiden-
te Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de  24 de outubro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 125/2011 - Discussão Única - Maioria Qua-
lificada (2/3)
Autoria:- Ver. Marialva Araujo de Souza Biazon
Assunto: Altera a denominação de logradouro público (praça), e dá
outras providências (de Pça. Dois Irmãos p/ Pça.Anacleto Ribeiro)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 125/2011 e do Parecer do Jurídico
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão
colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação
da matéria  (c/emendas)
2. PROJETO DE LEI N.º 118/2011 - Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Fica o Município de Avaré autorizado a publicar o Hino Na-
cional e o Hino de Avaré nas apostilas escolares da Rede Municipal e
dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 118/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (Pare-
cer Contrário) (vistas Ver. Clivatti/Jair)
Obs.:- Aguardando apresentação de projeto substitutivo pelo
autor
3. PROJETO DE LEI N.º 119/2011– Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto Dispõe sobre alteração de dispositivos da lei nº 206, de 28
de junho de 1994 e adota outras providências (trânsito de bicicletas)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 119/2011 e Parecer Jurídico e das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orça-
mento e Dir. do Consumidor. (c/emendas) (vistas Ver. Paulo Filho)
4. PROJETO DE LEI N.º 97/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre a proibição de venda, distribuição e o consu-
mo de bebidas alcoólicas nas praças públicas municipais, e dá ou-
tras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 97/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de
Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; e de Serviços, Obras e
Adm. Pública. (vistas Ver. Jair) – Aguardando apresentação de
projeto substitutivo pelo autor
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
 Diretor Geral

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
EXECUÇÃO DO 2º QUADRIMESTRE

DO EXERCÍCIO DE 2011
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
convida os Senhores Vereadores, associações de bair-
ros, representantes de classes e munícipes em geral,
para AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PREFEITURA refe-
rente ao 2º Quadrimestre do exercício de 2011 a reali-
zar-se no dia 26 de outubro de 2011, quarta-feira,
às 10h00min, no Plenário da Câmara de Vereadores
de Avaré, sito à Avenida Misael Euphrásio Leal, nº 999,
com o objetivo de, em cumprimento ao disposto no
Parágrafo 4º do artigo 9º e Parágrafo Único do Artigo
48 da Lei Complementar nº 101/00 (LRF), demonstrar,
discutir e avaliar os Relatórios de Gestão da Prefei-
tura referente ao 2º Quadrimestre de 2011.

C O N V I T E
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
EXECUÇÃO DO 3º TRIMESTRE DO

EXERCÍCIO DE 2011
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré convida os Senhores Vereadores, associações
de bairros, representantes de classes e munícipes
em geral, para AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE referente ao 3º Trimes-
tre do exercício de 2011 a realizar-se no dia 25 de
outubro de 2011, terça-feira, às 14h30min, no Ple-
nário da Câmara de Vereadores de Avaré, sito à Ave-
nida Misael Euphrásio Leal, nº 999, com o objetivo
de, em cumprimento ao disposto no Parágrafo 4º do
artigo 9º e Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei Com-
plementar nº 101/00 (LRF), demonstrar, discutir e ava-
liar os Relatórios de Gestão da Saúde Municipal
referente ao 3º Trimestre de 2011.

ATO DA MESA Nº 20/2011
(Dispõe sobre constituição de comissão para acompanhamento e

fiscalização de atos praticados pela Fundação Regional
Educacional de Avaré - FREA e adota outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS,
CONSIDERANDO as recentes notícias veiculadas através de diver-
sos órgãos de imprensa local sobre uma possível “privatização” da
Fundação Regional Educacional de Avaré;
Considerando a exoneração do Presidente e Vice-presidente levado
a afeito pelo Chefe do Poder Executivo municipal com a nomeação
imediata de outros gestores, que segundo informações estariam liga-
dos a um grupo interessado na “aquisição” da instituição,
RESOLVE:-
Artigo 1º - Fica instituída uma comissão para acompanhamento e
fiscalização de possível ato de “privatização” da Fundação Regional
Educacional de Avaré – FREA.
Artigo 2º - A Comissão será composta pelos vereadores Ernesto
Ferreira de Albuquerque, Jair Alves Ferreira, Paulo Dias Novaes Filho,
Roberto Araujo e Rosângela Paulucci Paixão Pereira.
Artigo 3º - A Comissão terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
conclusão dos trabalhos, devendo apresentar relatório para leitura no
expediente da primeira Sessão Ordinária após o prazo estabelecido.
Artigo 4º - A Comissão poderá contar com o apoio dos órgãos técni-
cos desta Edilidade e caso necessário contar com o apoio de órgãos
externos.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 20 de outubro de 2.011.-

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

LEIS

Lei nº 1.513, de 18 de outubro de 2011
(Autoriza o Executivo a receber imóvel em dação de pagamento

para quitação de tributos).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal, a receber
em dação em pagamento um imóvel do espólio de DINEIA
FILGUEIRAS MARTINS RODRIGUES, neste ato representado pelo
inventariante CARLOS AUGUSTO MARTINS RODRIGUES, através
de escritura pública, uma área de terras com 1.088,86 m2, na Aveni-
da Profª Danuzia Di Santi, no Bairro Ipiranga, em pagamento de seus
tributos inscritos em dívida ativa, por valor não superior a R$ 79.181,90
(setenta e nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos).
Descrição da Área – Um terreno de forma irregular, situado nesta
cidade de Avaré, com início junto ao Marco nº 2 A, cravado no alinha-
mento predial da Rua Francisco Cruz; desse ponto segue pelo alinha-
mento predial na extensão de 12,32 metros, atingindo o marco nº 2
B; desse ponto deflete à esquerda e segue rumo SW 8°56’NE, na
extensão de 92,14 metros, na confrontação com o remanescente do
expropriado, atingindo o marco de nº 5; desse ponto à esquerda e
segue rumo NW 7°44'9", na extensão de 12,00 metros, confrontando
com o alinhamento predial da Av.Profº. Danuzia Di Santi, atingindo o
marco nº 6; desse ponto deflete à esquerda e segue rumo SW 8°56'1"
NE, na extensão de 89,35 metros, atingindo o marco 2 A, local onde
teve início essas  medidas e confrontações, perfazendo uma área
territorial de 1.088,86 m2.
Parágrafo Único – Recebido o Imóvel em pagamento, ficarão extin-
tos os créditos tributários na importância do valor atribuído ao imóvel.
Art. 2º - Em decorrência da dação em pagamento, fica ainda o Chefe
do Executivo Municipal, autorizado por este lei, a proceder à extinção
dos créditos tributários, relativo aos imóveis do contribuinte, descri-
tos no anexo desta lei.
Art. 3º - As despesas que decorrerem da transferência da proprieda-
de correrão à conta de quem fez a dação em pagamento.
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.514, de 18 de outubro de 2011
(Dispõe sobre alteração do Artigo 1º da lei nº 1.407, de 31 de

agosto de 2010 e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º - O Artigo 1º da Lei nº 1.407, de 31 de agosto de 2010 passa
a ter a seguinte redação:
“ Artigo 1º - ..............................................
Área – .........................
Área Construída: 480,00 m2;
 Localização – .............................................
Proprietário – ......................................;
Descrição da Área –
Uma área de terras designada área A, situada nesta cidade de
Avaré – SP, com a seguinte descrição:- com frente para a Rua
Maneco Dionísio, medindo 51,55 metros; pelo lado direito, de
quem dessa rua olha para o imóvel, confronta com a área B,
medindo 34,16 metros, pelo lado esquerdo com José Pedro,
medindo 28,50 e com João Pedro Vilegas Garcia, medindo 5,30
metros, e pelos fundos com área remanescente, medindo 50,40
metros, encerrando a área de 1.733,35 metros quadrados, onde
foi edificado um prédio emplacado sob o nº 318 da Rua Maneco
Dionísio, com 480,00 m2 de área construída, objeto da matrícu-
la nº 68.439 do CRI.
Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

AVARÉ, 22 DE OUTUBRO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 534 9



Lei nº 1.515, de 18 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:-
Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara de Vereadores o Crédito Adicional no
valor de R$ 446.600,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), Suplementar as seguintes
dotações orçamentárias:

Art. 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recursos
da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 157, de 18 de outubro de 2011.
(Revoga o Artigo 4º e altera o Anexo I da Lei Complementar nº 97, de 12 de maio de 2009 e ratifica o

anexo da Lei Complementar 149, de 21 de junho de 2011 e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:-
Art. 1º - Fica revogado o Artigo 4º da lei Complementar nº 97, de 12 de maio de 2009.
Art. 2º - As tabelas constantes do Anexo I da Lei Complementar nº  97, de 12 de maio de 2009, integrante da
Lei Complementar nº 149, de 21 de junho de 2011, passarão a ter redação constante do anexo desta lei.
Art. 3º:- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos em 28 de outubro de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE

TEL. (14) 3711-2405
PLANTÃO DE ATENDIMENTO AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00
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Lei Complementar nº 158, de 18 de outubro de 2011
(Altera a redação do Artigo 6º e do Anexo I da Lei Complementar nº 133, de 28 de outubro de 2010 e dá

outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:-
Art. 1.º - O Artigo 6º da Lei Complementar nº 133, de 28 de outubro de 2010, passa a ter a seguinte
redação, ficando renumerado o artigo seguinte:
“Art. 6º - O docente poderá ampliar as horas de trabalho prestadas mediante atribuição de Carga
Suplementar de Trabalho Docente para :-
I – exercício de atribuição eventual ou temporária de outro docente do mesmo campo de atua-
ção ou de campo de atuação diverso, desde que habilitado;
II – entende-se por Carga Suplementar de Trabalho de Docente (CSTD) as horas de trabalho
prestadas por Docente que excederem às horas-aula da jornada de trabalho em que estiver
incluído, até o limite de 48 (quarenta e oito) horas-aula semanais de trabalho docente;
III – A remuneração da Carga Suplementar de Trabalho Docente (CSTD) corresponderá às horas
de trabalho efetivamente prestadas, cessando no caso de ausências ou licenças a qualquer título.”
Art. 2º - O Anexo I da lei Complementar nº 133, de 28 de outubro de 2010 passa a ter a seguinte redação.

DECRETOS

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.935, de 18 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Art. 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara de Vereadores o Crédito Adicional no
valor de R$ 446.600,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil e seiscentos reais), Suplementar as seguintes
dotações orçamentárias:

Art. 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com recursos
da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA

SUPERVISOR DA SECRETARIA

AVARÉ, 22 DE OUTUBRO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 534 11







Decreto nº 2.923, de 10 de outubro de 2011
(Dispõe sobre ponto facultativo nos dias 31 de outubro e 01°

de novembro de 2011 e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica transferido para o dia 31 de outubro, o ponto faculta-
tivo do dia do Funcionário Público e declarado o dia 1º de novembro
ponto facultativo nas repartições públicas municipais, mantendo-se os
serviços essenciais de saúde e limpeza pública, sendo coleta e varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.925, de 11 de outubro de 2011.
(Cria e organiza a Comissão Especial de Organização e

Realização de Eventos da Saúde).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica criada, a Comissão Especial de Organização e Rea-
lização de Eventos da Saúde:-
Artigo 2º - A Comissão será organizada da forma abaixo:-
ELIZABETH CAPECCI SIQUEIRA – Presidente;
NILSON ZANLUCKI NETO – Tesoureiro;
LÍLIAN AUGUSTO – Secretária Executiva;
NAIR PITARELLI – Representante do Conselho Municipal de
Saúde.
Artigo 3º - A Comissão será responsável por toda a organização e
realização dos eventos relacionados a pasta.
Artigo 4º - As despesas com a execução do presente decreto corre-
rão por conta de dotação orçamentária própria
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 2.927, de 13 de outubro de 2011.
(Delega Funções a Secretária Municipal da Fazenda)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica delegada a Secretária Municipal da Fazenda, a auto-
rização para assinaturas de cheques desta Municipalidade.
 Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 2.930, de 14 de outubro de 2011
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:-
Artigo 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arruamento de
uma área de terras de 141.591,60 m², denominado RESIDENCIAL SÃO
ROGÉRIO, aprovado conforme certificado GRAPROHAB Nº 323/2011, de
06 de setembro de 2011, situado nesta cidade, onde será implantado o
Loteamento de Interesse Social do Programa “Minha Casa – Minha Vida”.
IDENTIFICAÇÂO: Loteamento “RESIDENCIAL SÃO ROGERIO”
MUNICIPIO: Avaré – S.P.
PROPRIETÁRIO: ALVARO ANTONANGELO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO URBANISTICO: Arqui-
teto Urbanista Luiz Guilherme Silva
ÁREA DA GLEBA: 283.477,79 m².

ENDEREÇO DA GLEBA: Avenida Manoel Teixeira Sampaio, ao lado
do Parque Presidencial.
DISTÃNCIA DO CENTRO DO MUNICIPIO: Aproximadamente
1.500,00 metros

PRINCIPAIS ACESSOS: Rua Nassib Catib, Rua Julio Batista.
CONFRONTANTES:
NORTE: Neiva Elisabeth Paulucci Grassi e Dirceu Moraes.
SUL: Parque Presidencial.
OESTE: Área Remanescente.
LESTE: Avenida Manoel Teixeira Sampaio.
II – DESCRIÇÃO DA GLEBA:
A gleba possui uma área de 283.477,79 m², onde serão implantados
596 lotes, com abertura de ruas e doação conforme dispõe a Lei
Federal nº6766/79 e a Lei Municipal que prevê a doação de no mínimo
20% do terreno para área verde e 5% para área institucional.
O terreno é plano, com declividade de no máximo 6%, apresentando
em sua superfície vegetação sem interesse ambiental, com exceção
da existente nas margens do córrego localizado num trecho dos fun-
dos da área, a qual será preservada numa faixa de 30,00m (APP),
conforme previsto na Lei Federal nº4771/65 e nas disposições cons-
tantes na resolução CONAMA nº004/85.
Nas adjacências da área existem os seguintes equipamentos públi-
cos/infra-estrutura: escola, posto de saúde, rede de água, rede de
esgoto, rede de energia elétrica, rede telefônica e sistema de trans-
porte urbano.
III - CARACTERIZAÇÃO  DO LOTEAMENTO:
Na área foi projetado um loteamento residencial popular, pois obser-
vando os loteamentos confrontantes, verificou-se que a região em que
a área se localiza é caracterizada por lotes de padrão popular, e tam-
bém se levaram em conta que a maioria dos habitantes da cidade de
Avaré é formada por operários de indústrias, trabalhadores rurais, fun-
cionários públicos e funcionários do comércio, que têm uma renda
média familiar de 05 (cinco) salários mínimos.
As vias internas foram projetadas segundo as diretrizes municipais,
dando continuidade às vias existentes dos loteamentos confrontantes,
integrando-as desta forma ao sistema viário municipal e obtendo-se
um melhor fluxo de veículos dentro do loteamento. No projeto das vias
procurou-se observar as declividades naturais do terreno para facilitar
o escoamento das águas pluviais.
Pelo projeto o loteamento ficou constituído por 596 lotes, dispostos
em 26 quadras e por 18 ruas. O arruamento, os perfis das vias, os
lotes com suas medidas lineares e áreas, as concordâncias dos ali-
nhamentos, os espaços para Área Verde, Sistema de Lazer e Área
Institucional, com suas respectivas dimensões, estão representada
em planta anexa e numerada (Fl.01/01).
QUADRO 1 – Distribuição dos lotes por tipo de uso

QUADRO 4 – Especificação das Quadras.
a) MAIOR COMPRIMENTO DE QUADRA: 179,11m.
b) MENOR COMPRIMENTO DE QUADRA: 93,02m.
c) NÚMERO DE QUADRAS RESIDENCIAIS: 25 quadras.
d) FRENTE MÍNIMA DOS LOTES: 10,00 m
e) DECLIVIDADE MÁXIMA DOS LOTES: 2%
f) TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES RESIDENCIAIS: 65%
(Definido por lei de zoneamento local).
IV - ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO:
O Sistema Viário atende aos requisitos mínimos da legislação vigen-
te, tanto municipal como federal, no que tange aos percentuais máxi-
mos de inclinação, bem como nas larguras de leito carroçáveis e
calçadas.
a) CONCORDÂNCIA DE ALINHAMENTO: 9,00m de raio.
b) CRUZAMENTOS REGULARES : 9,00m de raio.
c) CRUZAMENTOS IRREGULARES : 6,00 m de raio.

VI - INFRA-ESTRUTURA:
Sistema de Abastecimento de Água Potável
A concessionária local é a SABESP que forneceu as diretrizes para a
execução do projeto.
O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT e das
normas específicas da SABESP. Após a aprovação do projeto e a
execução da rede (devidamente fiscalizada pela concessionária), todo
o sistema será doado à SABESP que fará a operação e manutenção
do mesmo.
O material utilizado na rede de distribuição será o PVC/PBA até o
diâmetro de 100mm e PVC/Defofo para diâmetro acima de 100mm,
que será “montado” de acordo com as especificações do fabricante.
A implantação do sistema será de responsabilidade do proprietário.
Sistema de Coleta, Afastamento e Disposição Final dos Esgotos.
A concessionária local é a SABESP que forneceu as diretrizes para a
execução do projeto.
O projeto foi elaborado de acordo com as normas da ABNT e das
normas específicas da SABESP. Após a aprovação do projeto e a
execução da rede (devidamente fiscalizada pela concessionária), todo
o sistema será doado à SABESP que fará a operação e manutenção
do mesmo.
O material utilizado na rede coletora de esgotos será de manilha de
barro vidrado (tubo cerâmica) com diâmetro de 150 mm. Os efluentes
coletados serão conduzidos à Estação Elevatória de Esgotos (EEE)
localizada nos fundos da área, que os recalcará para a rede pública e
daí encaminhados para a Estação de Tratamento de Esgotos de Avare.
A implantação do sistema será de responsabilidade do proprietário.
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.
A concessionária local é a CPFL. O projeto será executado de acordo com
as normas da ABNT e da CPFL. Após a aprovação do projeto e a execução
da rede (devidamente fiscalizada pela concessionária), todo o sistema será
doado à CPFL que fará a operação e manutenção do mesmo.
A Prefeitura Municipal de Avare ficará responsável pela fatura mensal
do consumo de energia referente à iluminação pública.
A implantação do sistema será de responsabilidade do proprietário.
Sistema de Drenagem Superficial.
O sistema de drenagem superficial projetado é composto de: guias/
sarjetas no alinhamento das calçadas e galerias de águas pluviais
providas de bocas de lobo e PV’s.
A 1ª boca de lobo foi projetada a partir do ponto onde haverá
“saturamento” da via, garantindo o conforto dos pedestres. O método
de cálculo de vazão adotado foi o “método racional”, indicado para
áreas menores que 50 hectares.
A intensidade de precipitação adotada foi de 600 mm ano, para um
período de retorno de 30 anos.
A rede de águas pluviais será constituída de tubos de concreto
com diâmetro mínimo de 400 mm para os ramais e de 600 mm
para a rede. A manutenção das galerias será feita pela Prefeitura
Municipal.
A implantação do sistema será de responsabilidade do propri-
etário.
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Sistema de Coleta e Destinação do Lixo (periodicidade).
O loteamento será atendido pelo sistema público de coleta de lixo. A
periodicidade é de três vezes por semana, sendo que a coleta, trans-
porte e destinação final do lixo são de competência da Prefeitura
Municipal de Avare.
Artigo 2º - A Aprovação dos planos referidos no artigo anterior somen-
te se considerará em vigor depois que o proprietário fizer doação pura
e simples ao Município das áreas destinadas às vias e logradouros
públicos do aludido conjunto.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 2.905, de 28 de setembro de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.931, de 17 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre revogação de Decretos e dá outras providências. )

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Ficam revogados os Decretos nº 2921 e 2922, de 07 de
outubro de 2011, referentes a exoneração e nomeação de Presidente
e Vice-Presidente da FREA .
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 17 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.932, de 17 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho de Alimentação

Escolar-CAE, e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas  por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica organizado na forma abaixo, o Conselho de Alimenta-
ção Escolar-CAE , nos termos da Lei Federal  n.º 11.947, de 16 de
junho de 2009,  e Lei Municipal nº 1.208 de 1º de julho de 2009:-
REPRESENTANTES DA EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR:   ANA CAROLINA BERNARDO SILVERIO
SUPLENTE: ANA MARCIA CALIJURI
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR:   GIOVANI MERCADANTE CAMPANILE - Reconduzida
SUPLENTE: APARECIDA SÔNIA DE ASSIS NISHIHARA -
Reconduzida
TITULAR:  REGINA APARECIDA MACHADO CHIBANI BAKR -
Reconduzida
SUPLENTE : VILMA TEREZA DEOLIM
REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚ-
BLICAS MUNICIPAIS
TITULAR:      RENATA PILAR ARAUJO MATOS - Reconduzida
SUPLENTE:   MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA
TITULAR:    SANDRA APARECIDA MASSOTTI - Reconduzida
SUPLENTE:   RAFAEL MENDES DOS SANTOS
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES CIVIS ORGANIZADAS
TITULAR:       SANDRA FERREIRA VIANA - Reconduzida
SUPLENTE:    FERNANDO BORGES
TITULAR:       NEUSA APARECIDA VIANA GAMBINI - Reconduzida
SUPLENTE:    JOÃO ROBERTO THEODORO
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
Estância Turística de Avaré, aos 17 de Outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.933, de 18 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins de

desapropriação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas pro lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade
de Maria Conceição Assis Ferreira Santos, localizada na Avenida
Getulio Vargas, nesta cidade.
Local : Avenida Getulio Vargas – Avaré/SP;
Proprietário  : Maria Conceição Assis Ferreira Santos
Área : 9.609,07 metros quadrados
Descrição – Começa no ponto M.3/A, cravado junto ao alinhamento
predial da Avenida Getulio Vargas e distante 108,152 metros do mar-
co M.3, com coordenadas E=4.998,45 N=2.457,36, deste segue con-
frontando com a área remanescente, com os seguintes rumos e dis-
tâncias : 62º22’09" SE e 80,00 metros, até o ponto M.3/B; 25º41’25"
SW e 120,34 metros, até o ponto B; deste segue confrontando com
imóvel da Prefeitura da Estância Turística de Avaré com rumo de
63º33’45"NW, por uma distância de 75,70 metros, até o ponto M.6;
deste segue confrontando com a Avenida Getulio Vargas com os se-
guintes rumos e distâncias: 21º09’22" NE e 22,039 metros, até o
ponto M.5; 21º54’30" NE e 59,246 metros, até o ponto M.4; 27º37’51"
NE, na distância de 41,00 metros até o ponto M.3/A, onde teve inicio
esta descrição, encerrando uma área de 9.609,07 metros quadrados,
parte integrante da matricula 57.804 do CRI.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste Decreto,
correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.934, de 19 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre prorrogação, por mais 2 (dois) anos, a vigência do

Concurso Público e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica prorrogado por 2 (dois) anos, a vigência do Concurso
Público nº 01/2009, homologado em 15 de outubro de 2009, pelo
Decreto nº 2.223, publicado em 24/10/2009,  para preenchimento das
vagas de  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF I, AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF II, AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE PSF IV, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PSF V, AUXI-
LIAR ADMINISTRATIVO – PSF, AUXILIAR DE ENFERMAGEM –
PSF, DENTISTA PSF, ENFERMEIRO – PSF, FARMACÊUTICO – PSF
E SERVENTE DE LIMPEZA – PSF.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de outubro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

COMUNICADO
A Secretaria da Fazenda convida a população
em geral para participar na elaboração do orça-
mento público para o ano de 2012, enviando suas
propostas para os presidentes de Bairro.

Decreto nº 2.937, de 19 de outubro de 2011.
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições legais ou Decreto nº 2.388, de 05 de abril de 2010;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil – COMDEC:
ANTONIO JUSTINO MARTINS DA COSTA –Coordenador;
MARCELO HENRIQUE ANDRADE – Diretor Operativo;
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA – Vice-Diretor Operativo;
OSCAR AYRES – Secretário Setor Operativo;
ANTONIO CARLOS DIAS- 2º Secretário do Setor Operativo
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA – Diretora Técnica;
FLAVIO VALETIM DENARDI – Vice-Diretor Técnico;
REGIANE ARRUDA DAFFARA – 1ª Secretária
PAULO ROBERTO VILLA- 2º Secretário
MARCELO ALVES DE GÓES – Setor de Apoio Operativo
MARCIO PASCHOAL NESPECA - Setor de Apoio Operativo
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de outubro de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 151/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Concur-
so Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em
06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, conforme classificação abaixo descrita;
para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,  a
partir da data da publicação deste Edital,  no Departamento de Recur-
sos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul
nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.

CLASS Nome
56º MARA SILVIA LOPES                                           
57º LUCIA HELENA DE SOUZA                                    
58º SUELI DE SOUZA LIMA                                         
59º MARTA APARECIDA RAMOS                                 
60º ANA LUIZA RIBEIRO BRAGA DE OLIVEIRA             
61º GRAZIELE LOPES DE OLIVEIRA                            

Estância Turística de Avaré, aos 19 dias do mês de Outubro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃOAUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão,
serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diári-
as, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu
bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e mental, visando a
alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins
designadas pela chefia imediata.
REQUISITO Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 153/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados
no Concurso Público nº 001/2009, homologado pelo Decreto nº 2.223
de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para o exercício de Emprego
Público junto aos PSFs, na função de Agente Comunitário de
Saúde – PSF II, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, considerando demissão de servidor, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
11º TALITA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

Estância Turística de Avaré, aos 19 dias do mês de Outubro de 2011.

DEIRA ALIZIA VISENTIN VILLEN
Secretária Municipal da Fazenda/Interina Administração

Autorizada pela Portaria nº 5.185/2011
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COMO FALAR NA
OUVIDORIA:

ATRAVÉS DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO NO SITE :
WWW.AVARE.SP.GOV.BR

PELO TELEFONE: 08007700133
POR CARTA: PRAÇA JUCA NOVAES, Nº 1169/

CENTRO/AVARÉ - CEP18705900
POR FAX: 014 – 3711-2500 - RAMAL 230

PESSOALMENTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 8:00 HS

ÀS 17:00 HS.
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DEMONSTRATIVOS
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Na última terça-feira,
18, o Governo Municipal
inaugurou a cobertura e
reforma da quadra da
EMEB “Evani Batochio
Casolato”, na Ponte Alta,
fato muito comemorado
pelos população local, pro-
fessores, vice-diretora
Vera Lúcia Aparecida Sil-
vestre e professora de edu-
cação física, Cibele.

Em seu pronunciamen-
to, a vice-diretora da es-

E D U C A Ç Ã O :

Inaugurada a quadra coberta da
EMEB “Evani Batochio Casolato”

cola agradeceu ao presen-
te, lembrando que os alu-
nos não mais terão que
praticar exercícios no sol,
dizendo ainda que a atual
administração foi a que
mais investiu em educa-
ção, presenteando as cri-
anças com uniforme com-
pleto (inclusive tênis),
apostilas, material escolar,
bem como destacou que
foi prontamente atendida
em seu pedido de reforma

da EMEB, que encontra-
se em fase final.

A professora de educa-
ção física Cibele destacou
a importância da cobertu-
ra da quadra para a práti-
ca esportiva, destacando
que esse era um sonho
antigo dela e das crianças,
que agora poderão se
exercitar sem que o sol
prejudique as peles das cri-
anças, que são sensíveis ao
excesso de calor.

A Secretaria Munici-
pal de Educação da Es-
tância Turística de Ava-
ré, sem dúvida nenhuma,
tem muito o que come-
morar no Sesquicentená-
rio da cidade. A aquisição
de apostilas de qualidade,
lousas digitais, salas mul-
tifuncionais, uniformes
escolares, reformas e
ampliações de CEIs e
EMEBs são alguns dos
motivos para essa gran-
de festa educacional.

Porém, uma educação
de qualidade não se faz
sem a presença de profis-
sionais capacitados e que
desenvolvem com amor e
dedicação a sua profissão.
Os professores são o ali-
cerce da educação e os
principais responsáveis
pelo avanço educacional
de nossas crianças. É por
esse motivo que o Gover-
no Municipal, através da
sua Secretaria de Educa-

Comemorado em Avaré
o Dia dos Professores

Professores receberam um exemplar do Plano
de Cargos, Carreiras, Remuneração e Estatuto

da Secretaria Municipal de Educação
ção, festeja a aprovação e
conquista do no Plano de
Cargos e Salários e do Es-
tatuto do Magistério Públi-
co Municipal.

A entrega oficial do novo
Plano de Cargos e Salários
e do Estatuto do Magistério

Público Municipal ocorreu
na sexta-feira, 14, durante
a confraternização dos ser-
vidores da Secretaria Mu-
nicipal da Educação reali-
zada na sede social da As-
sociação dos Funcionários
Municipais.
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QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse

www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue

3732-1414/ 3733-6641/ 3733-6642
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO:

RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1810, CENTRO
(PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO

MUNICIPAL), ENTRADA PELA RUA CEARÁ.

10 costureiro em máquinas industriais
02 ajudante de eletricista
01 eletricista industrial
01 marceneiro
03 soldador
03 caldeireiro
03 serralheiro
06 ajudante de serralheiro
04 montador de estrutura metalica
01 montador soldador
02 carpinteiro
01 tecnico de agrimensura
01 auxiliar de topografo
03 garçom
01 garçom (temporario)
01 barmen
01 balconista de bar (feminino)
01 balconista de bar (temporario)
01 ajudante de cozinha
01 ajudante de cozinha (temporario
02 operdor de caixa
02auxiliar de limpeza
01 lavador de carros
01trabalhador de manutenção de edificio
01 auxiliar de serviços jurídicos
02 auxiliar de escritório
02 recepcionista
01 farmacêutico

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em
funcionamento na Rua: Maranhão nº1579,
centro, das 08:00 ás 17:30horas, à disposi-
ção das Indústrias, Comércios e população
em geral. É importante ressaltar que o Telecentro
encontra-se disponível para realizações de trabalhos,
currículos, acesso a Internet, entre outros, com ob-
jetivo de realizar trabalhos profissionais e educacio-
nais, colaborando assim para a informatização da
população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclare-
cimentos, lembrando que o TELECENTRO está
vinculado com a Secretaria de Indústria, Comér-
cio, Ciência e Tecnologia.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

 AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E

NAS BANCAS.
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INEDITORIAIS

I PROCESSO SELETIVO 2012
EDITAL DE INSCRIÇÃO

A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situada à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163,
Avaré – Estado de São Paulo, torna público que estarão abertas as inscrições para o I Processo Seletivo
2012, no período de 20 de outubro a 16 de novembro de 2011.
O Processo Seletivo 2012 será realizado de conformidade com as normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96
e no Regimento Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 20 de outubro a 16 de novembro de 2011.
2. LOCAL : Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de  Avaré ou pelo site www.frea.edu.br
3. ENDEREÇO :  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 – Avaré – SP

  Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711 1828
                          E-mail: secretaria@frea.edu.br
 4. HORÁRIO :    das  8h00 às 12h00
                          das 13h00 às 17h00

   das 19h00 às 22h30
5. CURSOS E VAGAS
CURSOS PERÍODO VAGAS
Letras Noturno 100
Pedagogia Diurno 50
Pedagogia Noturno 120
Artes Noturno 50
Geografia Noturno 70
História Noturno 70
Ciências Biológicas Noturno 100
Matemática Noturno 100
Física Noturno 50
Química Noturno 50
Educação Física (Licenciatura) Noturno 140
Educação Física (Bacharelado) Noturno 140
6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
- Ficha de inscrição
7. TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 10,00 (dez reais)
8. DATA , HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 20 de novembro de 2011 – 13h00
FREA – Fundação Regional Educacional de Avaré – Praça Pref. Romeu Bretas, 163 – Avaré - SP
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do número de vagas oferecidas, terão dos dias
23 a 28 de novembro de 2011, para efetivarem a matrícula, perdendo após esse período, todos os direitos,
que passarão, por ordem e dentro do mesmo prazo, aos candidatos classificados em lista suplementar.
Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas nos quadros de avisos da Fundação Regio-
nal Educacional de Avaré e informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para o período letivo imediatamente subsequente
à sua realização, não sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos por prazo superior ao
do referido período letivo.
Se o candidato ou seu responsável desistir da matrícula, ou cancelá-la, após paga a primeira parcela e
antes do início do semestre letivo, ser-lhe-á devolvido o montante equivalente a 80% (oitenta por cento) do
valor pago, destinando-se o valor retido à compensação de custos operacionais.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e cinco alunos). Um número inferior a este
inviabiliza e impossibilita o funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra, encontra-se afixado no quadro de avisos da Fundação Regional Educacional de
Avaré.
Avaré, 14 de outubro de 2011.

Profa. MSc. Juliana Heloisa Moreno Rutigliano
Diretora Pedagógica

CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO
Mais um curso abre inscrições

nas Oficinas Culturais
O curso de Caricatura que terá início no dia 29 de outubro, com

aulas todos os sábados até 3 de Dezembro abre inscrições para 15
vagas (gratuitas) nesta quarta Feira dia 19.

As aulas serão ministradas por Beto Almeida e as inscrições
podem ser feitas na sede das Oficinas Culturais José Reis Filho
(CAC) Rua Rio de Janeiro n. 1763.
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H A B I T A Ç Ã O :

No último dia 10, o
Governo Municipal reali-
zou o sorteio de mais 104
casas do programa “Mi-
nha Casa Minha Vida”,
localizadas no Condomínio
Residencial Vila Veneza,
no Bairro Vila Jardim, cu-
jos endereços foram sor-
teados entre as famílias
contempladas, previamen-
te cadastradas.

No próximo dia 27, no

Governo Municipal realiza sorteio de mais 104 casas
do programa “Minha Casa Minha Vida”

CAC – Clube Avareense
de Cinema -, localizado à
Rua Rio de Janeiro nº
1763, será realizada uma
reunião para a preparação
da assinatura dos contra-
tos. No dia 9 de novem-
bro de 2011, os sorteados
deverão, sem falta, com-
parecer à agência da Cai-
xa Econômica Federal de
Avaré para a devida assi-
natura de seus contratos.

A entrega das chaves
aos futuros moradores está
prevista para acontecer no
dia 11 de novembro. Além
do Governo Municipal, es-
tiveram presentes na ceri-
mônia representantes das
Secretarias Municipais, do
Legislativo, o gerente regi-
onal da CEF, José Orlan-
do Garla e o gerente geral
da Agência Avaré da CEF,
José Donizete Ronca.

Representantes da Caixa com um dos contemplados
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Rua Rio de Janeiro, 1640
Estância Turística de Avaré/SP

COMUNICADO
A partir do dia 03/10/2011 o serviço de Perícias
Médicas para Servidores Estaduais, localizado no
NGA – 5 Avaré, deverá ser desativado, devendo os
servidores a partir dessa data dirigirem-se ao R.H.
de sua unidade de lotação, que deverá enviar email
aos seguintes endereços: rcontrera@sp.gov.br ou
ctsilva@sp.gov.br, solicitando ao D.P.M.E. (Depar-
tamento de Perícias Médicas) o agendamento da
referida perícia na Sede do D.P.M.E. em São Pau-
lo, localizado à Rua Leopoldo Miguez nº3-27, Bairro
Glicério, São Paulo, fone (11) 3386.5001/5002/5004,
conforme orientação recebida do Departamento
Regional de Saúde – D.R.S. VI Bauru.
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Os sites de compras coletivas ganharam a aten-
ção dos consumidores brasileiros por terem os pro-
dutos e serviços mais desejados e com preços tenta-
dores. Esse tipo de venda começou a crescer no país
e hoje já são quase duas mil empresas.

Com o aumento das ofertas, os problemas come-
çaram a surgir e os direitos do consumidor passaram
a ser ignorados.

Entre os maiores problemas enfrentados pelos
consumidores estão o fato de as empresas não assu-
mirem responsabilidade por problemas decorrentes
das vendas, não oferecerem informações suficientes
ao consumidor e divulgarem descontos maiores do
que realmente são.

Foi realizado um levantamento com as quatro mai-
ores empresas do setor, segundo o ranking do portal
Bolsa de Ofertas: Clickon, Groupalia, Groupon e Pei-
xe Urbano e entre os problemas encontrados estão:

Cadastro obrigatório de e-mail,
sem acesso ao contrato:

Neste quesito foram reprovadas as empresas
Groupon e Peixe Urbano, pois é direito do consumi-
dor só cadastrar seu e-mail depois de analisar os
Termos e Condições de Usos e a Política de Privaci-
dade dos sites de compras coletivas. Além disso, du-
rante o cadastramento, o sistema opt-out faz com que
o consumidor aceite compulsoriamente as regras de
prestação de serviço, uma vez que esse item já vem
assinalado, o que desrespeita a autonomia do consu-
midor e sua liberdade de escolha.

Utilização indevida de dados pessoais:
As empresas Groupon, Peixe Urbano e Clickon

foram apontadas nesse quesito, pois compartilham
dados pessoais dos usuários cadastrados com par-
ceiros para uso comercial e publicitário.

Isenção de responsabilidade:
Neste caso, todos os sites pesquisados apre-

sentaram cláusulas contratuais que eximem sua
responsabilidade em relação à qualidade e à efi-
ciência dos produtos e serviços que oferecem. De
acordo com os contratos, a obrigação de reparar
eventuais prejuízos cabe apenas aos seus parcei-
ros, admitindo que são apenas intermediadores da
compra. Entretanto, o site de compras coletivas
faz parte da cadeia de fornecimento de produtos
e serviços, pois atua na etapa da oferta, publici-
dade e transação financeira dos compradores.
Assim, segundo o artigo 51, I e III do CDC, tais
cláusulas são nulas, portanto o consumidor tem o
direito de exigir que os sites de compras coletivas
resolvam os problemas constatados nos produtos
ou serviços que comercializam.

Desconto maquiado:
As quatro empresas analisadas tiveram problemas,

pois inflacionam os preços para disponibilizá-los em
promoção, fazendo com que o serviço diretamente
no fornecedor saia mais barato do que adquirir dos
sites de compras coletivas com desconto. Em outros
casos, algumas empresas prometem descontos que
não existem, cobrando o valor real do produto ou ser-
viço. Como os sites de compras coletivas são uma
forma de publicidade, a veiculação de informação fal-
sa pode ser considerada publicidade enganosa e proi-
bida pelo artigo 37 do CDC.

DEFESA DO CONSUMIDOR

SITES DE VENDAS COLETIVAS VIOLAM
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Número mínimo de compradores:
Todas as empresas novamente tiveram problemas

neste quesito, pois nenhuma informa o número míni-
mo de compradores necessários para a efetivação
da oferta, embora seja uma informação fundamental
para a efetiva aquisição do produto ou serviço.

Direito de arrependimento:
Os sites reprovados foram Groupon, Peixe Urbano e

Clickon. Neste caso eles não informam adequadamente
o direito de arrependimento que, segundo o CDC, é de
até 07 dias e dá o direito do consumidor receber seu
dinheiro de volta. No caso da Clickon, esse direito é
garantido, porém, o consumidor terá de pagar uma mul-
ta de 40% para cancelar a compra, o que contraria o
disposto no artigo 49 e § único do CDC.

Ausência de SAC:
Nenhum dos quatro sites analisados possuem op-

ção de atendimento rápido ao consumidor, seja por meio
de telefone ou chat. As opções oferecidas são apenas
perguntas freqüentes, com respostas pré-formuladas.

Falta de informações que identifiquem os sites
fornecedores:

Todas as empresas apresentaram falha, já que não
divulgam de maneira clara os dados dos fornecedo-
res. Além disso, as que informam o nome, endereço
e outros dados, colocam essas informações em lo-
cais de difícil localização.

Outro lado:
As empresas foram informadas do resultado da

pesquisa e deram seu posicionamento em relação
aos resultados.

No caso do Groupon, a empresa admitiu que tem
parte da responsabilidade sobre os produtos e servi-
ços que oferta e disse que alterou a cláusula que
trata do assunto. Sobra a relação entre preço e des-
conto, explicou que analisa todas as ofertas antes de
publicá-las, mas que pela natureza dinâmica do mo-
delo de negócio, alguns parceiros podem praticar o
preço ofertado no site para outros clientes. O site
também informou que informa sobre o direito de ar-
rependimento nas perguntas freqüentes, no item mo-
dalidades de reembolso.

O Peixe Urbano reiterou que não integra a ca-
deia de fornecimento, afirmando que atua apenas
como prestador de serviço de publicidade e
disponibilização de vouchers promocionais, esqui-
vando-se da responsabilidade por eventuais proble-
mas. Ainda afirmou que checa todos os preços an-
tes da publicação da oferta, e que não considera
necessário informar sobre o direito de arrependi-
mento, pois este está previsto no CDC.

Para o Clickon, seu papel é de intermediador
da relação entre parceiro e usuário e que, por
isso, não pode ser responsabilizado por qualquer
problema. Além disso, informou que seus descon-
tos são baseados no preço sugerido pelos parcei-
ros, e que estes podem fazer promoções parale-
las às do site. A empresa também informou que
retirou a previsão de multa da cláusula sobre o
direito de arrependimento.

Já o site Groupalia afirma que a responsabilidade
é dos fornecedores, quando estes são identificados.

Fonte: Idec

-Jogando na última sexta-feira no Ginásio Muni-
cipal de Esportes, a equipe de Avaré chegou a abrir
3 x 0 de vantagem no placar contra a equipe de Bo-
tucatu, mas, ainda no tempo normal sofreu o empa-
te e na prorrogação foi vencida pelo placar de 3 x 0,
vencendo a equipe avareense então pelo placar de 6
a 0 e tirando a cidade da Copa TV Record.

-A partir da próxima segunda-feira a Comissão
Técnica começa os preparativos para os Jogos Aber-
tos do Interior, que serão realizados na cidade de
Mogi das Cruzes, em novembro.

-Também na próxima segunda-feira o Departa-
mento de Futsal faz a sua 1ª reunião com os treina-
dores para uma avaliação do trabalho, de março até
a presente data.

-Teve início no sábado o Torneio Futuro de Fut-
sal, para atletas nascidos em 94-95-96. O objetivo do
torneio é revelar atletas para o futsal avareense, vi-
sando a temporada 2012. No primeiro jogo, placar de
5 x 0 para a equipe do Matilde Vieira contra a ETEC;
no segundo jogo Coronel João Cruz 2 x 2 Cota Leo-
nel, nos pênaltis a equipe do Coronel venceu por 4 a
3; no terceiro jogo Maria Isabel 5 x 3 ETEC.

-Hoje, no Ginásio Kim Negrão, às 9h00, será
realizada a semifinal entre Maria Isabel x Matilde
Vieira ou Coronel João Cruz. A final será no dia 29.

NOTAS DO DEPARTAMENTO
DE FUTSAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES

COMUNICADO
Considerando a expansão territorial do município
(800 Km de vias pavimentada e 100 Km de via não
pavimentada);
Considerando o crescimento da construção ci-
vil decorrente do momento econômico vivido pelo
país;
Considerando o objetivo do município em
maximizar a eficiência da limpeza pública e
minimizar custos; e
Considerando que o munícipe é responsável pela
geração de entulho, ramada, móveis e equivalen-
te abandonados nas vias públicas;
Resolve:
A partir de 1º de outubro p.f., será dada ao munícipe
a oportunidade para a retirada do que for gerado
no  prazo de 72 horas, sob pena de em não o fa-
zendo a Prefeitura promover a remoção e cobrar
multa, nos termos da Lei nº 552/00.

Atenciosamente,

Deira Alizia Visentin Villen
Secretaria Municipal da Fazenda/Administração
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Representantes de Avaré no JORI

Atletas da Melhor Idade representam
Avaré no JORI e conquistam 5 medalhas

A Estância Turística de
Avaré participou de uma
edição do JORI (Jogos
Regionais do Idoso), rea-
lizado em Itapetininga de
12 a 16 de outubro, nas
modalidades atletismo
masculino, bocha, buraco,
dança de salão, dominó,
malha, natação feminina,
truco e vôlei feminino
adaptado. A cidade foi
muito bem representada
pelos 35 atletas que têm
no mínimo 60 anos, todos
cheios de saúde, vigor e
disposição.

Avaré conquistou 5
medalhas, sendo 2 pratas
na natação representadas
pelas atletas Helenil Soa-
res Castilho e Yara Messi-
as Paganelli e 3 de bron-
zes (Isabel Bruder – nata-
ção), buraco (Lievenita
Oliveira Santos e Rosali-
na Januário Schreurs) e
truco (Celso Benini e Má-
rio Rodrigo da Silva). Os
atletas foram representa-
dos e coordenados pela
ara. Ivani Contini (Fundo
Social da Solidariedade) e
a técnica Josiane Pessuto.

Através de toda disci-
plina e dedicação em pre-
paração ao JORI, os atle-
tas conquistaram a parti-
cipação na final Estadual
que será realizada na ci-
dade de São José dos
Campos de 23 a 27 de no-
vembro. Os atletas da me-
lhor idade agradecem a
Prefeitura Municipal, Se-
cretaria de Esportes, e
Fundo Social da Solidari-
edade, e a todos que apoi-
aram esta iniciativa, visan-
do uma boa qualidade de
vida.

Como é do conheci-
mento dos avareenses, o
Departamento Reciclarte
está interditado para refor-
ma, sem poder receber vi-
sitas para as atividades lá
desenvolvidas.

Porém, como a recicla-
gem através da coleta se-
letiva, aulas de artesana-
tos e palestras não pode
parar, a equipe do Reci-
clarte está indo às escolas
estaduais, municipais, par-
ticulares, empresas e enti-
dades para ministrar as
aulas de artesanatos e pa-
lestras educativas voltadas
à conscientização para a
preservação do meio am-
biente em que vivemos,
assim como coleta seleti-
va feita todos os dias de

M E I O   A M B I E N T E :

RECICLARTE continua
em atividade em Avaré

porta a porta.
Para que a equipe pos-

sa ir até o local onde de-
senvolverá as atividades,
basta ligar para (14) 3711-

2559 na Secretaria de
Meio Ambiente e fazer o
agendamento com a coor-
denadora do Reciclarte,
Nilza.

Aulas aconteceram na EMEB “Professora
Celina Bruno”, no Balneário Costa Azul

Devido ao Dia Nacio-
nal da Juventude (DNJ),
que será realizado no Gi-
násio de Esportes Kim
Negrão no dia 30, o JUA
– Jogos Universitários de

Jogos Universitários de
Avaré será em novembro

Avaré, a competição ofi-
cial entre as faculdades de
Avaré, será realizado em
novembro, nos dias 25, 26
e 27, e não mais nos dias
28, 29 e 30 de outubro.

O evento será disputa-
do nas modalidades futsal
(masculino) e vôlei (femi-
nino), das 8h00 às 20h00.
A entrada será 1 kg de ali-
mento não perecível.
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O último domingo,
16, tornou-se uma data
histórica para o esporte
da Estância Turística de
Avaré, pois pela primei-
ra vez, uma equipe de
Football Flag da cidade
conquistou o título do
Caipira Bowl. A vitória
obtida pelo SEME Ava-
ré Mustangs aconteceu
sobre o Sorocaba Ea-
gles.

A final da Conferên-
cia Caipira do Paulista de
Flag 2011, realizada pela
Associação Pró-Futebol
Americano (APFA),
aconteceu no campo do
NAIS, que é o Núcleo
de Atendimento Integra-
do de Sorocaba, e teve
como placar final 32 a
26 a favor de Avaré.

Com a vi tória ,  o
SEME Avaré Mustangs
receberá, em seu campo,
em data ainda a ser con-

Seme Avaré Mustangs conquista título
de campeão paulista do interior

firmada, a equipe Pal-
meiras Locomotives em
partida valendo o título
de Campeão Paulista
2011.

A PARTIDA
Classificada pela crí-

tica como um “confron-
to entre Davi e Golias”,
a partida colocou frente
a frente o ataque com
média de mais de 30
pontos por partida do
Sorocaba Eagles e a fa-
cilidade em trabalhar
com o jogo corrido do
SEME Avaré Mustangs.
Os grupos já haviam se
enfrentado na fase clas-
sificatória, quando o
grupo sorocabano ven-
ceu, porém, a equipe
avareense, através das
muitas partidas realiza-
das, foi adquirindo ma-
turidade ao enfrentar ad-
versários cada vez mais
fortes, como a experiente

equipe do Sharks.
Com base na agilida-

de, o SEME Avaré Mus-
tangs conseguiu abrir di-
ferença no primeiro pe-
ríodo, impondo ao time
de Sorocaba a necessi-
dade de igualar o placar.
Porém, desta vez, a chu-
va auxiliou a estratégia
dos avareenses, dificul-
tando o avanço dos fa-
voritos ao título.

No último e decisivo
quarto, a equipe do So-
rocaba Eagles impôs for-
te pressão sobre os Mus-
tangs e conseguiu encos-
tar no placar, reduzindo
a diferença para apenas
6 pontos, 32 a 26. Mes-
mo mediante à pressão,
a estratégia avareense foi
mais eficaz e trouxe o tí-
tulo para a cidade. “A
equipe  Mustangs  agra-
dece  ao Governo Muni-
cipal,  à  Secretaria  de

Esportes, aos patrocina-
dores e  a  todos  que
torcem  pelo  esporte
avareense, pois sem a
estrutura que contamos
fora do campo, seria im-

possível trazer essa con-
quista para nossa terra”,
afirma Batman

O SEME Avaré Mus-
tangs  jogou  com  Die-
go, Duilio, Batata, Fred,

Marcilio,  Bylly, Ivam,
Larry,  Dan, Batman,
Novoa, Vara,  Luizinho,
Rafael, Edgar, Guido,
Karoso,  Juliano,  Dany,
Cabelo,  Bizão e Leonel.

Equipe Seme Avaré Mustangs, campeã do Caipira Bowl

DNJ reunirá milhares
de jovens em Avaré
No próximo dia 30,

no Ginásio de Esportes
Kim Negrão, o DNJ –
Dia Nacional da Juven-
tude -, evento tradicio-
nal da Arquidiocese de
Botucatu e reúne jovens
de suas 45 paróquias.

O tema do evento
será “Eis aqui a Serva do
Senhor, faça-se em mim
segundo Tua Palavra”.
Programação: 8h00 –
Concentração dos jovens
na Concha Acústica;
8h30 – Caminhada até o

Ginásio Kim Negrão;
10h00 – Palestra Eis aqui
a Serva do Senhor, faça-
se em mim segundo Tua
Palavra” por Monsenhor
Edmilson; 10h25 – Ado-
ração ao Santíssimo –
Padre Fernando Morós-
tica; 11h00 – Almoço;
13h00 – Apresentação de
Coreografias; 13h45 –
Santa Missa; 15h00 –
Premiação e Sorteio e
15h30 – Show Ministé-
rio Amor e Adoração da
Canção Nova.


